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DWA JUBILEUSZE
W tym roku zbiegły się dwa jubileusze wybitnych członków honorowych SEP: 125.
rocznica urodzin Kazimierza Szpotańskiego – współzałożyciela Stowarzyszenia, i 85. – Jego
syna – Jacka.
Kazimierz Szpotański zapisał się w historii elektryki i Stowarzyszenia jako wybitny
Polak, patriota, pionier polskiego przemysłu elektrotechnicznego i niezwykle zasłużony
działacz SEP. Jego nieodrodny syn Jacek Szpotański zasłynął jaka kontynuator dzieła Ojca,
jako kultowy lider SEP i inicjator wielu innowacyjnych kierunków działania Stowarzyszenia. Szybko zdobył uznanie środowiska i prestiż autentycznego lidera.
O autorytecie Jacka Szpotańskiego – prezesa SEP – i posłuchu członków w realizacji
inicjowanych przez niego innowacyjnych poczynań świadczyć mogą liczne, znane powszechnie przykłady. Przytoczę jeden z nich. W 1987 r. na ogłoszone przez niego hasła: „SEP
Stowarzyszeniem Przyjaciół” i „10 czerwca – Dniem Elektryka” reakcja kół i oddziałów Stowarzyszenia była bezzwłoczna. W Bełchatowie w tymże roku 10 czerwca, z okazji „Dnia Elektryka” i setnej rocznicy urodzin Kazimierza
Szpotańskiego, odbyło się jemu poświęcone seminarium. Trzy miesiące później, 4 września z okazji „Dnia Energetyka”
odbyła się impreza o enigmatycznej wtedy nazwie „Sympozjum u Zeusa”. Impreza ta w części oficjalnej popularyzowała
w środowisku Stowarzyszenia Elektryków Polskich jego działalność i dokonania na rzecz elektryki (referat, wręczenie
odznaczeń i nagród), a w części drugiej – rozrywkową wzorowaną na sympozjonach starożytnej Grecji.
W br. odbyło się „XXIV Sympozjum u Zeusa” i po raz 24. wręczono na nim m.in. nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne laureatom corocznego „Konkursu im. Kazimierza Szpotańskiego”. Te i inne poczynania naszego i innych kół
zawsze były wspierane przez Jacka Szpotańskiego. Zachęcam Czytelników do lektury życiorysu Jacka, autorstwa Lecha
Bożentowicza, i artykułów oraz informacji zamieszczonych w tym numerze.
Jubilatowi Jackowi Szpotańskiemu z okazji 85-lecia urodzin wraz z całą redakcją składam serdeczne gratulacje
i życzenia 100 lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny

Czasopismo jest dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza
polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca
materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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