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Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich
W dniach 7–9 czerwca 1919 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Była to wspólna inicjatywa elektryków
z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Poznania, Sosnowca i Lwowa. Fakt podjęcia w 1919 r.
zaledwie kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli decyzji
o utworzeniu ogólnokrajowej organizacji elektryków trzeba ocenić jako akt niezwykłej dojrzałości ówczesnego pokolenia twórców polskiej elektrotechniki. W ostatnim
dniu Zjazdu, 9 czerwca 1919 roku, delegaci podjęli uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Piszę te słowa dokładnie 91 lat później w dniu
9 czerwca 2010 roku na 17 dni przed rozpoczęciem XXXV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który jak wiadomo odbędzie się w dniach
25–26 czerwca w salach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
Po raz trzeci w 91-letniej historii Stowarzyszenia Zjazd SEP odbywa się w Katowicach. Pierwszy raz było to jeszcze przed II wojną światową, w dniach 18–21 czerwca
1939 roku, gdy w istniejącej do dziś Auli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Krasińskiego odbyło się XI Walne Zgromadzenie Delegatów SEP. Zgromadzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera wynikająca głównie
z ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Rozpoczął się od ogłoszenia ważnej decyzji
o połączeniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich ze Stowarzyszeniem Teletechników
Polskich i Polskim Związkiem Inżynierów Elektryków w jedną organizację. Rangi
wydarzeniu nadawała obecność Prezydenta RP, członka honorowego SEP Ignacego
Mościckiego. Po raz drugi Katowice były miejscem obrad Zjazdu Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w 1957 roku. X Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbył się w dniach 13–15 września 1957 roku, a miejscem obrad był
wówczas katowicki Pałac Młodzieży przy ulicy Mikołowskiej. Także to wydarzenie
miało szczególny charakter ze względu na przemiany polityczne w kraju. Na Zjeździe
podjęto ważkie decyzje przywracające Stowarzyszeniu niezależność po okresie dominującej roli Naczelnej Organizacji Technicznej.
Odbywający się raz na 4 lata Walny Zjazd Delegatów jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Weźmie w nim udział około
300 delegatów i zaproszonych gości z całego kraju, reprezentujących wszystkie
dziedziny elektryki – od elektroniki, informatyki i telekomunikacji po elektrotechnikę i energetykę. Zjazd dokona oceny dokonań Stowarzyszenia w mijającej, czteroletniej kadencji władz naczelnych SEP, nakreśli kierunki rozwoju Stowarzyszenia,
dokona wyboru władz na kolejną kadencję. Uchwały podjęte na Zjeździe stanowić
będę wytyczne do działalności Stowarzyszenia w kolejnych latach.
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Minione cztery lata to dobry okres w 91-letniej historii Stowarzyszenia. SEP
utrzymał pozycję lidera wśród stowarzyszeń naukowo-technicznych, cieszy się dobrą
opinią wśród otoczenia i władz państwowych, prowadzi wszechstronną działalność
statutową i gospodarczą. Godnie uczciliśmy jubileusz 90-lecia SEP. Zostali zauważeni jako organizatorzy odbytego w dniach 2–4 września 2009 roku w salach Politechniki Warszawskiej I Kongresu Elektryki Polskiej. Na wyróżnienie zasługują
nowe formy działań na rzecz młodzieży, w tym organizacja w atrakcyjnej formule
Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. SEP poprzez swe jednostki terenowe dociera do wszystkich miejsc w kraju, gdzie pracują elektrycy. Na podkreślenie zasługuje wyróżniająca się działalność większości oddziałów, sekcji i komitetów. Uznaniem
cieszą czasopisma stowarzyszeniowe, a dwa z nich: Optoelectronics Review i Przegląd Elektrotechniczny znajdują się na prestiżowej liście filadelfijskiej. Sukcesy SEP
w minionej kadencji to efekt wspólnej pracy nas wszystkich, ponad 23 tysięcy członków. Bo tylko wspólnym wysiłkiem można osiągnąć sukces!
W referacie programowym na Zjazd w Łodzi pisałem miedzy innymi: „Stowarzyszenie Elektryków Polskich będąc największym stowarzyszeniem naukowo-technicznym w Polsce może być słusznie dumne ze swego dorobku i stanu organizacyjnego. Obecne miejsce zawdzięcza wysiłkom wielu pokoleń działaczy, którzy
tworzyli strukturę organizacyjną, kładli podwaliny pod nowe formy działalności, swą
aktywnością przyczyniali się do rozwoju organizacji. Hasło znane w Stowarzyszeniu
od lat, a sformułowane przez Jacka Szpotańskiego ››SEP – stowarzyszeniem przyjaciół‹‹ nadawało i nadaje nadal dodatkowy sens tej działalności, w której kwestie
merytoryczne uzupełnia koleżeńskość i świadomość wspólnoty celów i dążeń. Jako
Polacy jesteśmy mistrzami w formułowaniu uwag krytycznych, potrafimy znakomicie wskazać, co jest nie tak, co należy zmienić, co jest nie do przyjęcia. To wszystko,
co jest dobre, jest oczywiste, tak powinno być, to nie wymaga zauważenia. Ten krytycyzm wobec własnych dokonań jest niewątpliwie ważny i twórczy. Jednak jest
także niezwykle ważna świadomość nie tylko słabych, ale i mocnych stron Naszej
Organizacji, umiejętność ich oceny oraz identyfikacji. Musimy starannie prezentować działalność naszego Stowarzyszenia na zewnątrz, dbać o właściwe postrzeganie Stowarzyszenia, profesjonalnie informować o naszych możliwościach i umiejętnościach”. Słowa te wygłoszone wówczas w Łodzi nie utraciły nic ze swojej aktualności.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Kończąc, chciałbym korzystając z gościnnych łamów miesięcznika INPE serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia
Elektryków Polskich za życzliwą współpracę w czasie całej kadencji. Szczególne
słowa podziękowania kieruję do najbliższych współpracowników z ZG SEP, Rady
Prezesów, Biura SEP, mojego macierzystego Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
Składam także podziękowania Radzie Programowej i Redakcji wydawanego od 15 lat
miesięcznika INPE zajmującego się niezwykle ważnym obszarem działalności
Stowarzyszenia: normami i przepisami elektrycznymi.
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