.Działo się…. w 2019 roku………..
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ODDZIALE BIAŁOSTOCKIM SEP W 2019 r.

• Rok 2019 rozpoczęliśmy od odwiedzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej, która a przygotowała do swego
repertuaru kolejną premierę. A jest nią opera Giacomo Pucciniego „Turandot”. Jak zwykle Zarząd Oddziału Białostockiego SEP zorganizował wspólne wyjście na takie wydarzenie kulturalne regionu. W dwóch
popremierowych spektaklach w dniach 12 i 13 stycznia 2019 r. ze strony SEP uczestniczyło łącznie 161
osób. Było warto!

• Jubileuszowy 50. Bal Elektryka 2019 odbył się w restauracji „Camelot” w Białymstoku w dniu 16 lutego
2019 r. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, sepowców i ich przyjaciół. Do tańca na zmianę przygrywała
„Kapela Betela” oraz DJ. Atrakcjami wieczoru były występy iluzjonisty Karola Sanetti’ego oraz losowanie
upominków przygotowanych przez firmy sponsorskie. Jak zwykle panowała szampańska zabawa. Prawie
do rana!

Fot.1. Na parkiecie jubileuszowego 50. Balu Elektryka 2019

• Pierwsza edycja Podlaskich Dni Młodego Elektryka odbyła się w dniach 28 lutego i 1 marca 2019 r. na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Organizatorami byli działacze Studenckiego Koła SEP
działającego na uczelni. Celem imprezy było propagowanie wśród młodych rosnącej roli elektryczności,
profesji elektryka i Wydziału Elektrycznego PB jako ciekawego wyboru na miejsce studiowania i zdobycia
zawodu. Wydarzenie to było dużym sukcesem organizacyjnym Studenckiego Koła SEP.

Fot.2. Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Dyplom, który ma wartość, czyli absolwenci o wpływie Politechniki Białostockiej na
rozwój ich kariery zawodowej” (od lewej: M. Adaszczyk, T. Sokołowski, S.Laskowski, J. Kłos, G. Sasinowski, M. Tricki)

•

•

W dniu 19 marca 2019 r. na scenie Opery Podlaskiej obejrzeliśmy gościnny występ wspaniałego zespołu
Moscow City Ballet z Moskwy w spektaklu baletowym ”Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Wspaniała muzyka, piękne i smukłe „łabędzice” cieszyły zmysły naszych sepowców. W tym wydarzeniu artystycznym ze strony SEP uczestniczyło 60 osób.
Oddział Białostocki SEP był gospodarzem kolejnej ogólnopolskiej imprezy SEP. Tym razem była to piąta
edycja Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP, która odbyła się w Białymstoku w dniach 11-13 kwietnia 2019 r.
Odwiedziły nas 53 koleżanki, reprezentujące siedemnaście oddziałów SEP, a także prezes SEP kol. Piotr
Szymczak. Oprócz spotkań plenarnych był czas na poznanie Białegostoku i jego okolic z różnej strony.
Zwiedzano uroczy Supraśl z jego Muzeum Ikon, fabrykę IKEA i farmę wiatrową w Orli. A w Białostockim
Teatrze Lalek po obejrzeniu spektaklu dla dorosłych był czas na kolację koleżeńską. Jesteśmy pewni, że
koleżanki wywiozły w Polskę moc wrażeń z Białegostoku i będą długo wspominać gościnne Podlasie i Oddział Białostocki SEP.

Fot.3. Uczestniczki V Dyskusyjnego Forum Kobiet Białystok 2019 przed Pałacem Branickich w Białymstoku

•

W pierwszych dniach maja Koło Studenckie SEP zorganizowało dla swych członów i sympatyków wycieczkę techniczną do największej w krajach bałtyckich Elektrowni Wodnej Pļaviņas w miejscowości
Aizkraukle na Łotwie oraz do farmy wiatrowej.

Fot.4. Uczestnicy studenckiej wycieczki technicznej do hydroelektrowni Pļaviņas w miejscowości Aizkraukle na Łotwie

•

W dniu 23 maja 2019 r. odbyła się kolejna XVII edycja seminarium ELSEP 2019. Do auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przybyło prawie 230 uczestników zainteresowanych tematem
„Współczesne urządzenia w sieciach elektroenergetycznych – normalizacja, bezpieczeństwo, pomiary”.
Wygłoszono 8 referatów, których opracowania są dostępne w numerze 5/2019 „Wiadomości Elektrotechnicznych” jako materiały seminaryjne. Referaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie seminarium były także wystąpienia informacyjne partnerów ELSEP 2019 oraz loteria
z nagrodami, a w kuluarach imprezy ustawione zostały stoiska firmowe, gdzie obsługa służyła branżowymi informacjami i specjalistycznymi katalogami.

Fot.5. Dr inż. Marcin Sulkowski prowadził obrady ELSEP 2019

•

Oddział Białostocki SEP pozyskał nowego członka wspierającego.
Została nim firma Grupa ELTRON Sp. z o.o. z Łap. Dziękujemy i życzymy firmie dobrej współpracy z SEP i sukcesów biznesowych.

• Z okazji 100-lecia SEP w dniu 7 czerwca 2019 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej obradował w Warszawie okolicznościowy XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP. Przed obradami został odsłonięty pomnik prof. Mieczysława Pożaryskiego w postaci spiżowej ławeczki ustawionej na dziedzińcu
Przed Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Z ramienia Oddziału Białostockiego SEP w
XXXIX Zjeździe SEP uczestniczyło czterech delegatów: kol. kol. Krzysztof Kobyliński, Jerzy Kołłątaj,
Mirosław Sosnowski, Krzysztof Woliński. Przychylając się do wniosku Zarządu Oddziału Białostockiego
SEP, Zjazd SEP przyznał kol. Krzysztofowi Wolińskiemu, Godność Członka Honorowego SEP.

Fot.6. Nowi Członkowie Honorowi SEP (pierwszy z prawej kol. Krzysztof Woliński)

Fot.7. Delegaci z Oddziału Białostockiego na XXXIX NWZD SEP przy „Ławeczce prof. Pożaryskiego” (od lewej stoją: kol. Jerzy Kołłątaj,

kol. Krzysztof Kobyliński, od lewej siedzą: kol. Mirosław Sosnowski, kol. Krzysztof Woliński – obaj „nasi” Członkowie Honorowi SEP)

•

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyły się
obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka. Była to już VI edycja tej dorocznej imprezy. Dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie przygotowali na dziedzińcu szkoły „Festyn Rodziny Elektryka 2019”. Obfitował on
w wiele atrakcji. Należały do nich między innymi: popisy artystyczne i sportowe, konkursy wiedzowe
i sprawnościowe, wspólne śpiewy i tańce, firmowe stoiska promocyjne oraz stoiska kulinarne. Festyn był
okazją do wspaniałej zabawy i integracji. Pogoda i humory dopisały.

Fot.8. Uczniowie i nauczyciele we wspólnym tańcu podczas „Festynu Rodziny Elektryka 2019.

• W dniach 14 i

15 września 2019 r. uczestniczyliśmy we wspólnym
wyjściu do Opery i Filharmonii Podlaskiej na kolejną premierę w tej
instytucji. Były to popremierowe przedstawienia (premiera dzień wcześniej 13.09.2019 r.) operetki Johanna Straussa „Baron cygański”. Mimo
dość oryginalnej inscenizacji przedstawienie podobało się naszym koleżankom i kolegom. W wydarzeniu ze strony SEP uczestniczyło 160 osób.

Fot. 9. Okładka programu spektaklu „Baron cygański” w OiFP

• W dniach 17-19.09.2019 r. w Bielsku-Białej odbyły się 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2019. W targowym konkursie na najlepszy wyrób, białostocka firma i nasz członek wspierający, Instytut Energetyki Zakład Doświadczalny w Białymstoku zdobył główne trofeum imprezy „Puchar Ministra Energii”. Kapituła konkursowa doceniła nowatorski produkt „Rozłącznik napowietrzny typu
RPZ-24”.

Fot.10. Kol. Krzysztof Kobyliński z głównym trofeum konkursu Targów ENERGETAB 2019 „Pucharem Ministra Energii”

•

Tegoroczna oddziałowa wycieczka organizowana, jak co roku, przez Zarząd Oddziału Białostockiego SEP
wiodła na Białoruś pod hasłem „Śladami wielkich Polaków”. Odbyła się w dniach 26-30 września 2019 r.
Program obejmował zwiedzanie ciekawych miejsc związanych z wybitnymi Polakami m.in. w Grodnie,
Bohatyrowiczach, Różanie, Nowogródku, stołecznym Mińsku, Nieświeży, Kosowie Poleskim, Mereszowszczyźnie, Skokach i Brześciu. W imprezie uczestniczyło 48 osób. Jak zwykle na naszych wycieczkach
panowała tam wspaniała koleżeńska atmosfera. Przywieźli moc wrażeń. Warto było tam pojechać z SEP!

Fot.11. Uczestnicy wycieczki na Białoruś na tle panoramy Grodna przy Starym Zamku

•

W dniu 9 grudnia 2019 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej Oddziałowego Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową z dziedziny elektryki.
Do konkursu przystąpiło 7 prac. W wyniku postępowania konkursowego przyznano dwie równorzędne
drugie nagrody i jedną trzecią nagrodę. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas
Oddziałowego Spotkania Opłatkowego 2019 w dniu 16.12.2019 r.

Fot.12. Komisja podczas obrad (od lewej: Anna Niczyporuk, Mirosław Popławski, Jerzy
Busłowski, Krzysztof Woliński, Paweł Mytnik, Mirosław Świercz)

•

„Książka bogata historią elektryki polskiej” to tytuł nowej wystawy jaka pod patronatem Oddziału
Białostockiego SEP i Rady FSNT NOT w Białymstoku została otwarta w dniu 10.12.2019 r. w holu siedziby
NOT w Białymstoku. Pomysł wystawy i jej przygotowanie jest dziełem Panów prof. dr. hab. inż.
Kazimierza Cywińskiego i Emila Cywińskiego. Wystawa była poświęcona historii polskiego piśmiennictwa
elektrotechnicznego i była dostępna do końca stycznia 2020 r.

Fot.13. Autorzy wystawy Kazimierz i Emil Cywińscy podczas jej otwarcia

•

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się doroczne Oddziałowe Spotkanie Opłatkowe 2019 połączone z oddziałowymi obchodami jubileuszu 100-lecia SEP. Swą obecnością zaszczycił nas prezes SEP kol. Piotr
Szymczak. Posumowano działalność Oddziału w 2019 r. Wręczono wiele stowarzyszeniowych wyróżnień i nagród. Oddział otrzymał statuetkę z Medalem 100-lecia SEP. Wysłuchano wystąpień prezesa SEP
kol. Piotra Szymczaka oraz prof. Kazimierza Cywińskiego. Ogłoszono wyniki dorocznego Konkursu na
wyróżniającą się pracę dyplomową z dziedziny elektryki i wręczono nagrody laureatom. Na zakończenie
wysłuchano występu artystycznego pt. „Pójdźmy w tango na 100 lat” w wykonaniu kwartetu wokalnoinstrumentalnego.

Fot.14. Uczestnicy spotkania na sali konferencyjnej NOT

Fot.15. Gość specjalny spotkania Prezes SEP kol. Piotr Szymczak podczas wystąpienia

Fot.16. Statuetka z Medalem 100-lecia SEP dla Oddziału Białostockiego SEP w rękach obecnego i byłych prezesów Oddziału
(od lewej: Paweł Mytnik, Wiktor Ostasiewicz, Piotr Szymczak, Jerzy Kołłątaj, Bogusław Łącki, Bogdan Siuda)

Fot.13. Występ zespołu wokalno-instrumentalnego w programie „Pójdźmy w tango na 100 lat”

• W 2019 r. wydano 3 kolejne numery oddziałowego Biuletynu (55 na ELSEP 2019, 56 jesienny i nr 57 –
kolportowany na Spotkaniu Opłatkowym 2019).

