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Oddział Szczeciński SEP
– organizator i gospodarz Zjazdu
Utworzony w 1946 r., był pierwszym oddziałem SEP na Ziemiach Zachodnich.
Liczył w chwili swego powstania zaledwie 32 członków, ale pełnych pasji i woli działania na rzecz kształtującej się dopiero społeczności szczecińskiej, dotkliwie wówczas
odczuwającej brak wykształconej kadry technicznej. To ich m.in. starania zaowocowały powołaniem 1 grudnia 1946 r. Szkoły Inżynierskiej, przekształconej wkrótce
w Politechnikę Szczecińską (obecnie – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W okresie kilkudziesięciu lat swego istnienia OS SEP zaznaczył swoje poczesne miejsce w działalności Stowarzyszenia, a jego działacze – w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta i regionu. Już w 1948 r. Oddział, który liczył wówczas tylko
64 członków, był gospodarzem XIV Walnego Zgromadzenia SEP, goszcząc (10–13
czerwca) w Szczecinie ponad 1000 delegatów z całej Polski. W latach pięćdziesiątych
ubiegłego wieku elektrycy szczecińscy wyróżnili się swoimi działaniami na rzecz
oświetlenia miasta. Dlatego właśnie w Szczecinie zorganizowano w dniach 7-8 maja
1959 r. Ogólnopolską Konferencję Oświetlenia Zewnętrznego, w której uczestniczyło ponad 400 specjalistów, również z zagranicy. Ważnym wydarzeniem dla Szczecina było odbudowanie ze zniszczeń wojennych i oddanie (w 1960 r.) do eksploatacji
zmodernizowanej elektrowni „Pomorzany”. Dowodem uznania dla szczecińskich
działaczy SEP było ponowne powierzenie im organizacji obrad najwyższej władzy
Stowarzyszenia – XIV Walnego Zjazdu Delegatów SEP (1–4 czerwca 1961 r.) . Również kolejne dziesięciolecie obfitowało w ciekawe wydarzenia, których inicjatorami,
organizatorami lub współorganizatorami byli szczecińscy „sepowcy”. Należą do nich
m.in. zorganizowane w Szczecinie: Ogólnopolski Zjazd Energetyków (4–6 czerwca
1965), ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna nt. nowoczesnych urządzeń
elektrycznych w zakładach przemysłowych (15–16 maja 1969) oraz – w tym samym
roku – seminarium i dwa międzynarodowe sympozja naukowe poświęcone nowym
urządzeniom i systemom elektrycznym stosowanym w budownictwie okrętowym
na świecie. Te i inne działania szczecińskich elektryków zdobyły uznanie lokalnej
społeczności, czego wyrazem było nadanie – z okazji 25-lecia przyłączenia do Polski
Ziem Zachodnich i Północnych – „imienia” Energetyków jednej z ulic miasta oraz
„Energetyk” – nowo wybudowanemu w Stoczni Szczecińskiej statkowi.
Także w czasach bardziej nam współczesnych Oddział Szczeciński SEP może
odnotować szereg znaczących inicjatyw i interesujących przedsięwzięć, takich np.
jak: zorganizowanie (w latach 1995–2004) 6 edycji międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych „Unconventional Elektromechanical Systems – UEES”
z udziałem wybitnych specjalistów z kilkudziesięciu krajów z całego świata, „Dni
Młodego Elektryka”, które z imprezy lokalnej (zorganizowanej po raz pierwszy
w Szczecinie w 1983 r.) przekształciły się (w 1997) w ogólnopolską i weszły na stałe
do kalendarza imprez stowarzyszeniowych, przeprowadzenie (w 1998 r.) pierwszych
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ogólnopolskich badań socjologicznych nt. funkcji założonych i realizowanych przez
SEP a oczekiwań jego członków, powołanie Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego, którą to funkcję nieprzerwanie od 2003 r. pełni z powodzeniem Kol. Zdzisław
Jankiewicz, prowadząc cieszącą się dużą poczytnością stronę internetową – bezel.
com.pl, opracowanie i wydanie (w 2006 r.), wspólnie z Instytutem Elektrotechniki
PS, obszernej monografii „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”, będącej kompendium wiedzy o początkach i rozwoju tej dziedziny wiedzy i techniki w regionie oraz
wiadomości o ludziach ją tworzących, w tym – działaczach SEP.
Do szczecińskich inicjatyw godnych odnotowania należą również działania mające na celu ocalenie od zapomnienia postaci wybitnych polskich uczonych i wynalazców w dziedzinie elektryki, takich jak H. Merczyng, S. Drzewiecki, W. K. Rechniewski. Szczególnie wiele starań włożono w utrwalenie pamięci o dokonaniach
jednego z twórców cywilizacji technicznej XX w. Michała Doliwo-Dobrowolskiego:
w Szczecinie w pobliżu siedziby Wydziału Elektrycznego postawiono obelisk z tablicą upamiętniającą tego wybitnego Polaka i Europejczyka, a Oddział Szczeciński SEP
utworzył fundusz stypendialny jego imienia. W Szczecinie też powstał ogólnopolski
komitet ds. promocji osoby i dzieła tego twórcy systemu prądu trójfazowego. Z inicjatywy tego komitetu ZG SEP ustanowił medal im. Doliwo-Dobrowolskiego, nadał
Oddziałowi Szczecińskiemu jego imię oraz ogłosił rok 2012 Rokiem tego znakomitego uczonego i wynalazcy.
Najnowszą inicjatywą Oddziału było wystąpienie do ZG SEP o przyznanie mu
roli gospodarza kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP. WZD Oddziału Szczecińskiego, biorąc pod uwagę potencjał organizacyjny i doświadczenia nabyte podczas
swojej 60-letniej działalności, podjął w tej sprawie stosowną uchwałę już w 2006 r.
ZG SEP przychylił się do wniosku w niej zawartego i powierzył Oddziałowi organizację XXXVI Zjazdu Delegatów SEP , wyznaczył jego datę i powołał Komitet Organizacyjny Zjazdu pod przewodnictwem Piotra Szymczaka.
Więcej szczegółowych informacji o historii i dniu dzisiejszym Oddziału Szczecińskiego SEP – na jego stronie internetowej www.sep.szczecin.pl.
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