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Antoni Maziarka
Prezes Oddziau Tarnowskiego SEP

PRZEDMOWA

 W  bieżącym roku mija 40 lat od powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w Tarnowie. Od momentu powstania Oddziału SEP w Tarnowie miało miejsce wiele ważnych wy-
darzeń, które wpłynęły na losy Polski, również na losy Oddziału i które wycisnęły na nim swoje 
piętno. Był to okres dużych przemian, które zaszły w naszym kraju i również na świecie.
Przemysłowy charakter regionu spowodował, że znaczna liczba osób związana jest zawodowo 
z szeroko pojętą elektryką. 
 Osoby te wywodzą się z różnych środowisk technicznych miasta i regionu. Pojawienie 
się przed 40 laty na technicznej mapie Polski Tarnowskiego Oddziału SEP, przyczyniło się w dużym 
stopniu do podniesienia znaczenia tarnowskiej elektryki a także do zintegrowania naszego śro-
dowiska zawodowego. Z drugiej strony sprawiło to, że przed Stowarzyszeniem pojawiły się różno-
rodne wyzwania i oczekiwania. 
Od zarania powstania Oddziału jego działalność była nakierowana na wdrażanie myśli technicz-
nej do praktyki zawodowej, rozwijanie kontaktów naukowych, kształcenie kadr, propagowanie 
nowoczesnych rozwiązań i integrację środowiska technicznego. Różnorodność form pracy spo-
wodowała, że w organizację Oddziału zaangażowała się cała rzesza członków Tarnowskiego Od-
działu wykazując przy tym ogromną determinację. Na podkreślenie zasługuje także fakt aktyw-
nego włączenia się do działań SEP Zarządów i Dyrekcji firm funkcjonujących na terenie Tarnowa 
i regionu.
 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na różnorodnych polach 
aktywności była i jest postrzegana przez pryzmat potrzeb zawodowych i szkoleniowych. Od kilku-
nastu lat stałymi elementami działalności Oddziału w propagowaniu myśli technicznej jest suk-
cesywnie wydawany „Biuletyn Informacyjny Tarnowskiego Oddziału SEP”, coroczna organizacja 
Tarnowskich Dni Elektryki, organizowanie seminariów i konferencji naukowych, konkursów dla 
uczniów i studentów, prowadzenie edukacji zawodowej przez organizację szkoleń i kursów na po-
ligonie szkoleniowym itp. Obecnie przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w tym także przed 
naszym Oddziałem stoją nowe zadania i nowe wyzwania. Ustalenie modelu nowoczesnego sto-
warzyszenia naukowo-technicznego dostosowanego nie tylko do potrzeb i uwarunkowań dnia 
dzisiejszego ale także potrafiącego sprostać wymogom jutra przy równoczesnym nastawieniu na 
zaspokojenie oczekiwań swoich członków oraz ciągłe podnoszenie prestiżu SEP, to główne zada-
nia jakie stoją przed nami. W obecnej dość mocno skomercjalizowanej rzeczywistości gospodar-
czo-społecznej SEP musi znaleźć swoje ważne miejsce odpowiednie do swojej historii i do dotych-
czasowych osiągnięć. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
a szczególnie tym, którzy pełnili różnorodne funkcje społeczne w Oddziale Tarnowskim SEP i któ-
rzy poświęcali mu swój czas i energię. Dziękuję serdecznie za ich bezinteresowną działalność spo-
łeczną. Mam nadzieje, że działalność ta dawała im radość i satysfakcję z dobrze spełnionej misji 
społecznej, a także uznanie i wdzięczność środowiska technicznego.
Przekazujemy czytelnikom tę monografię stanowiącą krótki rys historyczny 40 lat istnienia Od-
działu. Publikacja ta niech pozwoli zachować od zapomnienia sylwetki i działalność tych osób, 
które swą aktywnością i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju i konsolidacji środowiska 
zawodowego tarnowskich elektryków.
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 1.  RYS HISTORYCZNY TARNOWSKIEJ ENERGETYKI

 Tarnowska energetyka narodziła się jeszcze przed I wojną światową. W 1910 r. 
uruchomiono w Tarnowie Elektrownię Miejską, której pierwszym dyrektorem został dr inż. 
Jan Studniarski, późniejszy rektor i wieloletni dziekan Akademii Górniczej w Krakowie. 
W 2010 roku mija 100 lat od początków energetyki w naszym mieście. 
 W 1927 roku w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) 
powstała w Świerczkowie k. Tarnowa Państwowa Fabryka Związków Azotowych (PFZA), 
znana później pod nazwą Zakłady Azotowe. Do 1939 r. w tym dotychczas zaniedbanym 
przemysłowo regionie Centralnej i Południowej Polski powstało wiele zakładów przemy-
słowych, z których najbardziej znane inwestycje to Stalowa Wola, Starachowice, Kraśnik, 
Tarnobrzeg, Rzeszów, Tarnów, Mielec, Pustków, Dębica i Niedomice. 
 W miejscowościach tych powstały przede wszystkim zakłady przemysłu che-
micznego, elektrotechnicznego, maszynowego i metalurgicznego. W efekcie napłynęło 
do tych ośrodków, w tym również do Tarnowa, wielu inżynierów i techników elektryków.
 Równocześnie z budową PFZA rozpoczęto budowę elektrowni w Świerczkowie, 
mającej pracować na potrzeby wznoszonej fabryki. Elektrownię w Świerczkowie k. Tarno-
wa oddano do użytku w 1929 r. Początkowo wybudowano trzy turbiny po 7,6 MW każda  
a w późniejszym okresie dobudowano jeszcze jedną o mocy 7 MW. Całkowita moc elek-
trowni w Świerczkowie wraz  z małą turbinką przeciwprężną o mocy 2,5 MW przekraczała 
w tym czasie 30 MW.
 W 1937 r. powstał w Świerczkowie Okręgowy Zakład Energetyczny w Tarnowie 
Spółka Akcyjna (OZET). Tarnów jako XI okręg elektryfikacyjny kraju obejmował swym dzia-
łaniem powiaty brzeski, dąbrowski, mielecki, nowosądecki, tarnowski, kolbuszowski, niżań-
ski, rzeszowski, tarnobrzeski oraz miasto Bochnię. Pierwszym dyrektorem zakładu został mgr 
inż. Mieczysław Günther. OZET do 1939 r. przeprowadził wiele inwestycji na terenie Tarnowa   
i regionu. 
 W 1937 r. wybudowano lub rozpoczęto budowę m.in.. linii elektrycznych Tarnów 
- Nowy Sącz, Tarnów - Rzeszów, Sandomierz - Nisko, Dąbrowa Tarnowska – Mielec i Wojnicz 
- Bochnia. Dokonano elektryfikacji Świerczkowa, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej i wielu in-
nych miejscowości. Również w tych latach wybudowano elektrownię wodną  w Rożnowie 
oraz elektrownię przemysłową Stalowa Wola. W 1945 roku w wolnym od Niemców Tarno-
wie OZET był jednym z pierwszych przedsiębiorstw uruchomionych tuż po opuszczeniu 
miasta przez okupanta. Mogło tak się stać dzięki postawie wielu pracowników OZET-u, 
którzy w ostatnim okresie okupacji hitlerowskiej nieraz z narażeniem życia zabezpieczali 
cenny sprzęt przed wywózką do Niemiec. Do rewitalizacji tarnowskiej energetyki przyczy-
nili się również pracownicy PFZA w Mościcach uruchamiając w ciągu kilku dni generator o 
mocy 7 MW po uprzednim ręcznym dorobieniu wcześniej wywiezionych przez Niemców 
niektórych elementów niezbędnych do uruchomienia turbiny. Był to jedyny niezrabowa-
ny przez Niemców w PFZA generator. Wkrótce Elektrownia Miejska mająca siedzibę przy 
ulicy Wodnej stała się częścią OZET-u. Pracownicy zatrudnieni w OZET-cie po 1945 r. mimo 
trudności związanych z odbudową kraju dążyli do zintegrowania środowiska zawodowe-
go elektryków i energetyków. Owocem ich działalności społecznej było powstanie  w póź-
niejszym okresie czasu Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).



7
 II.  POCZĄTKI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Stowarzyszenie Elektryków Polskich istnieje już ponad 90 lat. W kilka miesięcy po zakoń-
czeniu I wojny światowej po radosnych listopadowych dniach 1918 r., kiedy odzyskano 
Niepodległość, odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja 1919 r. Ogólnopolski Zjazd Elek-
trotechników Polskich, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Elektrotechników 
Polskich (SEP) i uchwalono jego statut. Statut SEP ustalał następujące cele i zadania jakimi 
były:

wspólna praca nad całokształtem zagadnień elektrotechnicznych oraz współ-•	
praca z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi,
krzewienie wiedzy elektrotechnicznej, popieranie uczelni elektrotechnicznych, •	
popieranie i rozpowszechnianie piśmiennictwa fachowego,
tworzenie zbiorów, bibliotek, laboratoriów, urządzanie zjazdów, wycieczek na-•	
ukowych, wystaw, odczytów itp., a także powoływanie biur zajmujących się po-
radnictwem fachowym i pośrednictwem pracy,
opracowywanie przepisów elektrotechnicznych (głównie instalacyjnych) i praca •	
nad słownictwem elektrotechnicznym,
współdziałanie w rozwoju rodzimego przemysłu elektrotechnicznego,•	
rejestracja fachowych sił elektrotechnicznych.•	

W latach 1927-1928 SEP przeszedł reorganizację. W 1928 roku nastąpiło połączenie Sto-
warzyszenia Elektrotechników Polskich ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich  
w wyniku czego powstała nowa organizacja Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 5 stycz-
nia 1929 roku został zatwierdzony nowy statut Stowarzyszenia. Do kolejnych zmian or-
ganizacyjnych doszło tuż przed wybuchem II wojny światowej kiedy to w dniach 18-21 
czerwca 1939 r. w Katowicach i Cieszynie odbyło się walne Zgromadzenie SEP. Doszło wte-
dy do połączenia SEP z STP (Stowarzyszeniem Teletechników Polskich istniejącym od 1932 
r.). Był to historyczny Zjazd Połączeniowy. Jeszcze przed wybuchem wojny ostatni zjazd 
SEP odbył się na statku flagowym m/s Sobieski.
 W 1939 r. SEP liczyło ponad 1500 członków zwyczajnych zrzeszonych w 13 od-
działach terenowych m.in. w Krakowie i we Lwowie. Lokal Zarządu Głównego SEP mieścił 
się w Warszawie w Pałacu Kronennberga przy ulicy Królewskiej 15.
Pierwszym prezesem SEP w latach 1919-1929 był Mieczysław Pożaryski, ostatnim przed 
1939 r. Kazimierz Szpotański, który pełnił tę funkcję w okresie okupacji tajnie oraz był tym 
prezesem, który wznowił działalność SEP w 1945 r. Dzisiaj najbardziej honorowe odzna-
czenia SEP noszą imiona M. Pożaryskiego i K. Szpotańskiego. Warto nadmienić, że jednym  
z założycieli SEP był prof. Jan Studniarski, pierwszy od 1910 r. dyrektor Elektrowni Miejskiej 
w Tarnowie, ojciec energetyki tarnowskiej. O krajowej i międzynarodowej randze Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich świadczy fakt, że wśród członków honorowych znaleźli się 
także prof. Ignacy Mościcki i wynalazca radia Włoch Guglielmo Marconi.
W okresie wojennym oprócz działalności krajowej podjęto również działalność w ramach 
14-go Oddziału SEP na terenie Wielkiej Brytanii. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie radio-
lokacji członkowie SEP uzyskali wysoką ocenę Admiralicji Brytyjskiej.
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 III. STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W TARNOWIE. 
 LATA 1950-1970.

 W pierwszym pookupacyjnym roku ( 1945 r. )  inżynierowie OZET-u Aleksander 
Zieliński, Henryk Słoniewski i Kazimierz Chróścikiewicz, jako pierwsi z tarnowskich elek-
tryków zgłosili akces do Oddziału Krakowskiego SEP. Prawie jednocześnie członkami Od-
działu zostali prowadzący Biuro Projektów i Budowy inżynierowie Tadeusz Kossakowski  
i Henryk Ziemnicki.
Obok realizacji zadań związanych z planową rozbudową sieci i urządzeń elektrycznych na 
rozległych terenach południowej Polski od Sandomierza na północy i Bochni na zachodzie, 
po południowe i wschodnie granice państwa, wystąpiła potrzeba zorganizowania się osób 
związanych z elektryką w ramach zawodowego stowarzyszenia. W ten sposób powstało   
w Tarnowie 1950 r. pierwsze koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy OZET liczące 32 
członków z ówczesnym dyrektorem Zakładu Leonem Jakusem na czele. Było to pierwsze 
Koło SEP w Tarnowie (obecnie Koło nr 1 w Oddziale Tarnowskim SEP). Należało do krakow-
skiego Oddziału SEP. Koło to stało się miejscem intensywnej, społecznej pracy i działalno-
ści naukowo-technicznej elektryków OZET-u.
 W roku 1951 powstało kolejne Koło SEP przy budującej się Fabryce Silników 
Elektrycznych (Tamel) (obecnie Koło nr 2 w Oddziale Tarnowskim SEP). Kołu temu prze-
wodniczył Wacław Akszterowicz. Liczyło ono 15 członków.
 Obydwa Koła przez 14 lat stanowiły jedyne zorganizowane komórki krakowskiego 
Oddziału SEP na rozległym terenie Polski południowo-wschodniej, pokrywającym się z ob-
szarem działania OZET. Koło przy OZET z czasem rozrosło się do 90 członków i właściwie to Koło 
reprezentowało na tym terenie macierzysty Oddział w Krakowie. Przewodniczącym Koła przy 
OZET w latach 1953-1966 był Henryk Ziemnicki. Członkowie Koła prowadzili szkolenia m.in.  
w Tarnowie, Nowym Sączu, Krynicy, Gorlicach, Grybowie i innych miejscowościach na 
wzmiankowanym obszarze. Jednocześnie prowadzili działalność egzaminacyjną w Komisji 
Egzaminacyjnej 101-0-Ta.
 Henryk Ziemnicki, który na Walnym Zebraniu Delegatów w 1964 r.  został wyróż-
niony Srebrna Odznaka Honorową SEP, był również członkiem Zarządu Oddziału Krakowskie-
go SEP. Z jego inicjatywy powołano do życia w październiku 1965 r. Koło SEP nr 43 zrzeszone  
w Oddziale Krakowskim SEP przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie 
Koło nr 3 w Oddziale Tarnowskim SEP).. Pierwszymi przewodniczącymi tego licznego koła 
byli inżynierowie Zakładów Azotowych Lech Partyka i Bolesław Kurowski.
W latach 1953-1966 bardzo aktywna działalność Koła nr 1 przy ZE Tarnów, które właściwe 
w pojedynkę realizowało cele statutowe SEP, została dostrzeżona przez Oddział w Krako-
wie. Stwierdził on, że istnieje konieczność zorganizowania większej liczby kół SEP na te-
renie Tarnowa i regionu. W związku z tym zobowiązano Henryka Ziemnickiego (członka 
Zarządu Oddziału Krakowskiego i przewodniczącego Koła nr 1 SEP w Tarnowie) do utwo-
rzenia nowych kół w Tarnowie i w powiecie.
Kolejne Koła powstały w 1966 r. przy Urzędzie Telekomunikacyjnym (obecnie Koło nr 4  
w Oddziale Tarnowskim SEP) z przewodniczącym Romanem Dzieńskim oraz przy Zakła-
dach Mechanicznych Ponar (przez pewien okres Koło nr 5 w Oddziale Tarnowskim SEP, 
które obecnie jest Kołem Terenowym o tym samym numerze) z przewodniczącym Tade-
uszem Wachtlem na czele.
W latach 60-tych elektrycy tarnowscy we współpracy z powstałym w Tarnowie Oddziałem 
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Rejonowym Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), którego sekretarzem i wicepreze-
sem był Henryk Ziemnicki, przy życzliwym poparciu dziekana Wydziału Elektrycznego 
AGH doc. Władysława Przybyłowskiego, doprowadzili do utworzenia w Tarnowie punktu 
konsultacyjnego AGH. W następnych latach 42 słuchaczy studiów zaocznych otrzymało 
dyplomy inżynierów.
W latach 60-tych wraz z rozwojem przemysłowym, wzrostem liczebności kadr technicz-
nych i potrzeb lokalnego środowiska ujawnił się wyraźny brak możliwości organizacyjnych 
SEP na terenie Tarnowa i regionu. Wystąpiła konkretna potrzeba utworzenia własnego 
ośrodka organizacyjnego, mogącego rozwinąć szerszą, ciągłą i konsekwentną działal-
ność na terenie Tarnowa. Tarnowscy SEP-owcy już wtedy wyraźnie dążyli do utworzenia 
własnego oddziału SEP autonomicznego i niezależnego od Krakowa. W 1968 r. rozpoczę-
ły się rozmowy i działania przygotowawcze do utworzenia oddziału SEP w Tarnowie. Jak  
w krótkich wspomnieniach pisze zasłużony działacz SEP Bolesław Kurowski „Duszą, mózgiem  
i motorniczym tych działań był Henryk Ziemnicki. Człowiek ustosunkowany we władzach 
ZG SEP i w ogóle w Warszawie, uparty i utalentowany organizator”.
 Z inicjatywy działaczy Koła SEP przy Zakładzie Energetycznym Tarnów powstał  
z początkiem 1969 r. Komitet Organizacyjny ds. Utworzenia Oddziału Tarnowskiego Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich. W jego składzie znaleźli się Roman Dzieński, Alina Kłoso-
wicz, Bolesław Kurowski, Marian Mirek, Lech Partyka, Edward Pieciul, Jerzy Rokita, Antoni 
Szczepanik, Tadeusz Wachtl i Henryk Ziemnicki jako przewodniczący. Członkowie Komi-
tetu reprezentowali wszystkie pięć kół działających w Tarnowie. Opracowano wniosek, 
który złożono w Zarządzie   Oddziału Krakowskiego SEP i w Zarządzie Głów-
nym SEP w Warszawie. Wniosek Komitetu Organizacyjnego tarnowskich inżynierów i tech-
ników elektryków napotkał na zdecydowany sprzeciw Oddziału Krakowskiego. Sprawa 
oparła się o Zarząd Główny. Postanowiono rozpatrzyć tarnowski wniosek w pierwszym 
kwartale 1970 r. Nieoczekiwanie pod koniec 1969 r. nastąpiła zmiana stanowiska Oddzia-
łu Krakowskiego. Nowy prezes Oddziału Krakowskiego dr inż. Jan Strojny był przychylny 
inicjatywom tarnowskich SEP-owców. W końcu 1969 r. na wyjazdowym spotkaniu Zarządu 
Oddziału w Skawinie doszło do ugody z tarnowskim Komitetem Organizacyjnym, którego 
przedstawicielami byli Henryk Ziemnicki i Bolesław Kurowski. Zarząd Oddziału Krakow-
skiego wyraził zgodę na utworzenie w Tarnowie Oddziału SEP. Jak wspomina Bolesław 
Kurowski rozmowy z ZO w Krakowie były trudne. Zapewne odgrywały tu dużą rolę takie 
powody jak liczba członków, obszar działania oraz fakt, że przybywa nowy konkurent. Licz-
ne spotkania z Zarządem Oddziału Krakowskiego doprowadziły do pozyskania jego przy-
chylności. 
 Ostatecznie na Plenarnym Zebraniu Zarządu Głównego SEP w dniu 22 stycz-
nia 1970 r. przy jednym głosie sprzeciwu delegata z Poznania został uchwalony wniosek  
o utworzenie Oddziału Tarnowskiego SEP. W ten sposób rozpoczęła się historia Oddziału 
SEP w Tarnowie. Jednakże pozostała do rozwiązania jeszcze jedna sprawa. Należało prze-
konać do niej władze polityczne i administracyjne Tarnowa. Ostatecznie zgodę na utwo-
rzenie Oddziału uzyskano po referacie programowym Bolesława Kurowskiego. Referat za-
wierał ważne treści programowe dla środowiska technicznego regionu tarnowskiego.
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 IV.  ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W TARNOWIE 
 LATA 1970-2010

Kadencja 1970-1972

W styczniu 1970 r. na terenie Tarnowa działało 5 kół SEP zrzeszonych w Oddziale Krakowskim 
SEP skupiające 243 członków. Pierwsze uroczyste, konstytucyjne zebranie powstającego  
Oddziału odbyło się 13 marca 1970 r. przy udziale delegacji Zarządu Głównego SEP. Delegatami 
ZG byli Edward Harasymowicz i Henryka Piasecka. W trakcie zebrania delegat ZG udekorował 
Henryka Ziemnickiego Złota Odznaką Honorową SEP. Do utworzenia historycznego pierw-
szego Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie spośród przybyłych zostali wybrani i wydelegowani 
Leopold Bacik, Kazimierz Danko, Roman Dzieński, Alina Kłosowicz, Roman Kizior, Marek Ko-
styrzewski, Bolesław Kurowski, Ryszard Maśka, Marian Mirek, Lech Partyka, Edward Pieciul, 
Jerzy Rokita, Antoni Szczepanik, Tadeusz Wachtl, Jerzy Zach i Henryk Ziemnicki. Na zebraniu  
w dniu 19 marca 1970 r. zostały wybrane pierwsze władze Oddziału.
 Prezesem wybrano Henryka Ziemnickiego zaś jego zastępcami Romana Dzień-
skiego, Lecha Partykę i Jerzego Rokitę. sekretarzem Oddziału został Bolesław Kurowski, 
skarbnikiem Alina Kłosowicz, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stefan Chylak 
a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Aleksander Zieliński. Obsługa administracyjna 
Zarządu Oddziału została powierzona Oddziałowi Rejonowemu NOT w Tarnowie na pod-
stawie zawartej umowy. Po dokonaniu rejestracji Oddziału Tarnowskiego SEP w Wydziale 
Spraw Wewnętrznych przy Miejskiej Radzie Narodowej otwarty został rachunek czekowy 
w PKO, zaś sprawy finansowe prowadziła księgowa zatrudniona na ¼ etatu.
 Pierwsza kadencja Oddziału SEP w Tarnowie w latach 1970-1972 zaznaczyła się 
przede wszystkim zwiększeniem liczby członków z 243 do 411 osób. Powstały dwa nowe 
Koła - nr 7 przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku oraz nr 8 przy Samo-
dzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI - ZET Tarnów).
Utworzono 5 sekcji, których przewodniczącymi zostali:

 Energetycznej   - Marian Mirek,•	
 Energetyki Przemysłowej   - Tadeusz Wachtl,•	
 Instalacji i Urządzeń Elektrycznych   - Bolesław Kurowski,•	
 Elektroniki   - Edward Pieciul•	
Telekomunikacji   - Ludwik Dziedzic.•	

 
 W okresie pierwszej kadencji zorganizowano cztery konferencje naukowe. Jedną  
z nich była „Energetyka Tarnowa i regionu tarnowskiego”, inna z kolei to „Stan i perspekty-
wy telekomunikacji w Tarnowie i regionie tarnowskim”. Wygłoszono 32 odczyty, m.in. na 
temat wypraw księżycowych Apollo. Często odczyty te spotykały się z prawdziwym zain-
teresowaniem nie tylko fachowców, ale i komentowane były szeroko w różnych kręgach 
społeczeństwa Tarnowa. Odczyty były referowane przez członków Oddziału, ale także 
przez szereg zaproszonych gości, znane autorytety naukowe w kraju, w tym m.in. uznane-
go astronoma doc. Kazimierza Kordylewskiego, czy prof. Stefana Bladowskiego. Zorgani-
zowano również w tej kadencji pięć wycieczek naukowo-szkoleniowych m.in. do Instytutu 
Techniki Jądrowej w Warszawie i do Elektrowni Turów.
 Tarnowski Oddział SEP przeprowadził w tym czasie 19 kursów kwalifikacyjno-
przygotowawczych II i III stopnia m.in. w Nowym Sączu i Krynicy. Komisja Egzaminacyjna 
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101-0-Ta, której przewodniczył Jerzy Rokita przeprowadziła 1355 egzaminów. 
 Członkowie Oddziału SEP wzięli także udział w Kongresie Techników Polskich, 
który odbył się we wrześniu 1971 r. w Poznaniu. Jednakże najważniejszym osiągnięciem, 
pierwszej kadencji Oddziału SEP w Tarnowie, były prace nad inwestycją i uruchomieniem II 
Programu TVP. Autorem tego zamierzenia był Edward Pieciul, przewodniczący Sekcji Elek-
troniki, jednocześnie wiceprezes Oddziału. Pierwsze kroki przy tej ambitnej realizacji były 
bardzo trudne z uwagi na mały entuzjazm władz politycznych i administracyjnych powiatu.  
Pomimo tych trudności w 1972 r. został utworzony Społeczny Komitet Budowy Urządzeń 
dla emisji II Programu TVP, a jego przewodniczącym został prezes Oddziału Henryk Ziem-
nicki. Warto dodać, że w skład Komitetu Budowy obok przedstawicieli większych tarnow-
skich zakładów pracy, weszli również z ramienia SEP inżynierowie Edward Pieciul, Roman 
Dzieński, Ludwik Dziedzic, Antoni Szczepanik i Bolesław Kurowski. Należy wspomnieć, że 
w tym czasie nie wszystkie województwa dysponowały możliwością odbioru II Programu 
TVP i aspiracje Tarnowa były ewenementem w skali kraju.

Kadencja 1972-1975

 9 czerwca 1972 r. zakończyła się pierwsza kadencja Zarządu Oddziału SEP w Tar-
nowie. Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory nowych władz Oddzia-
łu. 
 Prezesem ponownie został wybrany Henryk Ziemnicki. Na nadchodzącą ka-
dencję wybrano czterech Wiceprezesów, z których Romana Dzieńskiego i Jerzego Rokitę 
powtórnie, oraz Ludwika Dziedzica i Edwarda Pieciula. Na swoich funkcjach pozostali Bo-
lesław Kurowski jako sekretarz i Alina Kłosowicz jako skarbnik. Członkami Zarządu zostali 
Zbigniew Bosowski, Jan Dubiel, Stanisław Gaweł, Zbigniew Kłosowicz, Marek Kostyrzew-
ski, Eugeniusz Madej, Marian Mirek, M.Mikuliński, były wiceprezes Lech Partyka, Antoni 
Szczepanik, Józef Tabor, Tadeusz Wachtl i Anatol Wesołowski.
 Powołano Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stefan Chylak a jej 
członkami Bogusław Baczyński, Stanisław Herodecki, Jan Twaróg, Jan Koziara i Stanisław 
Pyrek. Walne Zgromadzenie wybrało również Sąd Koleżeński. Przewodniczącym został 
Aleksander Zieliński a członkami Leopold Bacik, Lubomir Kilian i Lech Trzaskalski.
 W czasie tej kadencji zwiększyła się liczba członków Oddziału SEP z 411 do 514 
osób. Utworzono dwa nowe Koła - nr 9 przy Technikum Elektrycznym w Tarnowie oraz nr 
10 przy Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Krynica-Żegiestów. Utworzono 
dwie nowe sekcje naukowo-techniczne: 

 Elektrowni z przewodniczącym Zbigniewem Kłosowiczem,•	
 Informatyki z Romanem Hałacińskim na czele.•	

 W okresie trzech lat przeprowadzono sześć konferencji naukowo-technicznych 
oraz jedną krajową konferencję w Tarnowie i Krynicy - „Dziś i jutro polskich silników ma-
łej i średniej mocy”. Jak zwykle odczyty przygotowane zarówno przez Oddział jak rów-
nież przez poszczególne koła miały wysoki poziom. W okresie całej kadencji zorganizo-
wano łącznie 42 odczyty. Przeprowadzono również 20 kursów, na których przeszkolono 
1006 osób. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 1375 egzaminów kwalifikacyjnych.  
W tym okresie pozyskano patrona (sponsora) Oddziału, którym stała się Fabryka Silników 
Elektrycznych Tamel. Ufundowała ona nieodpłatne wykonanie mebli biurowych dla Od-
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działu. Dużą frekwencją cieszyły się wycieczki o charakterze szkoleniowo-krajoznawczym, 
podczas których nawiązywano serdeczne, koleżeńskie więzi.
Najważniejsze jednak dla Oddziału były prace przygotowawcze pod budowę Telewizyjnego 
Ośrodka Nadawczego w Tarnowie na Górze Św. Marcina we wsi Zawada. W realizację tej in-
westycji włożyło swój czas i energię wiele tarnowskich zakładów, instytucji i poszczególnych 
osób. Podkreślić jednak należy, że wkład członków Oddziału SEP w Tarnowie w tę inwestycję 
był nie do przecenienia. Telewizyjny Ośrodek Nadawczy na Górze Św. Marcina powstał w du-
żej mierze dzięki myśli i pracy członków SEP. Warto wymienić nazwiska osób, których wkład  
w budowę TON był szczególnie widoczny. Byli to Edward Pieciul, Henryk Ziemnicki, Euge-
niusz Kątny, Władysław Hudyma, Ryszard Kozioł, Józef Zabłocki, Tadeusz Wachtl, Roman 
Dzieński, Alina Kłosowicz, Bogdan Wucke, Helena Kurowska, Bolesław Kurowski, Marek Ko-
styrzewski, Wiesław Jachimek, Eugeniusz Madej, Antoni Szczepanik i wielu, wielu innych.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w 1973 r. na wniosek Zarządu Głownego SEP za ca-
łokształt swojej pracy społecznej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prezes Henryk 
Ziemnicki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Kadencja 1975-1978

 Kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału 
Tarnowskiego SEP odbyło się 20 lutego 1975 r. w sali Domu Kultury FSE Tamel. W jego 
wyniku ukonstytuowały się władze Oddziału następnej kadencji.
 Prezesem Oddziału został po raz trzeci Henryk Ziemnicki. Ponownie wicepre-
zesami zostali Ludwik Dziedzic, Roman Dzieński, Edward Pieciul i Jerzy Rokita. Na trzecią 
kadencję zostali wybrani sekretarzem Bolesław Kurowski i skarbnikiem Alina Kłosowicz. 
Członkami Zarządu wybrano Zbigniewa Bosowskiego, Romana Hałacińskiego, Edwarda 
Lisa, Eugeniusza Madeja, Mariana Mirka, Lecha Partykę, Antoniego Szczepanika i Tadeusza 
Wachtla.
 Wybrano również zastępców członków Zarządu, którymi zostali Kazimierz Dan-
ko, Zbigniew Kłosowicz i Marek Kostrzewski.
 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostali po raz czwar-
ty Stefan Chylak i Aleksander Zieliński. 
 Podczas Walnego Zgromadzenia gościem honorowym był Sekretarz Generalny 
SEP Kazimierz Gawąd, który pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Oddziału. Se-
kretarz Generalny SEP wręczył przyznane przez ZG wyróżnienia. Srebrne Odznaki Honoro-
we SEP otrzymali Ludwik Dziedzic, Edward Lis, Eugeniusz Madej i Józef Tabor a srebrną OH 
NOT Marek Kostyrzewski.
 W okresie trzeciej kadencji zwiększyła się liczba kół SEP z 10 do 16. Nowe koła 
powstały przy Państwowym Przedsiębiorstwie Elektromontaż ( nr 11 ), Telewizyjnym 
Ośrodku Nadawczym Zawada ( nr 14 ), Stomilu Dębica ( nr 15 ) i przy Zakładach Piwowar-
skich w Okocimiu ( nr 16 ). Dwa koła - nr 12 i 13 - zostały przejęte przez Oddział wraz ze 
zmianami administracyjnej mapy Polski, na której pojawiło się utworzone właśnie w 1975 
r. województwo tarnowskie. Koła nr 12 i nr 13 istniały wcześniej przy Rejonie Energetycz-
nym ZET w Dębicy i przy Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Dębica w wyniku re-
formy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. znalazła się w granicach województwa 
tarnowskiego. Liczba członków Oddziału SEP w Tarnowie pod koniec kadencji zwiększyła 
się do 610 osób. Również w tej kadencji utworzono dwie nowe Komisje - Komisję Postępu 
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Technicznego, której przewodniczył Roman Lubich i Komisję Eksploatacji z przewodniczą-
cym Władysławem Słowikiem.
 Członkowie tarnowskiego Oddziału SEP zorganizowali i uczestniczyli w tym 
okresie w sześciu konferencjach naukowo-technicznych i wysłuchali 48 odczytów. Brali 
udział w 38 bliższych i dalszych wycieczkach naukowo-krajoznawczych. Oddział Tarnowski 
SEP nawiązał ścisłe kontakty i współpracę z Wojewódzkim Oddziałem NOT w Tarnowie. Te 
dwie organizacje rozważały bardzo poważnie zamiar wspólnego przystąpienia do kosz-
townej adaptacji jednej z zabytkowych kamienic na tarnowskim Rynku przeznaczonej na 
potrzeby Domu Technika.
Podczas kadencji uruchomiono Fundusz Pomocy Koleżeńskiej w ramach, którego udzielo-
no bezzwrotnych zapomóg na kwotę 43 tysięcy zł (starych złotych).
 Oddział SEP w Tarnowie w czasie kadencji 1975-1978 stracił dwóch wybitnych 
członków. Zmarli Edward Pieciul i Aleksander Zieliński związani z Oddziałem od początku 
jego działalności a także współtwórcy kół SEP w Tarnowie w okresie poprzedzającym po-
wstanie Oddziału. Ich śmierć spowodowała niepowetowane straty i wywołała żal nie tylko 
wśród członków Oddziału. Edward Pieciul był jednym z autorów budowy nadajnika Pro-
gramu II TVP. Pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału SEP. Aleksander Zieliński przez wszystkie 
kadencje był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Tarnowskiego SEP. Ponadto 
w 1945 r. był jednym z pierwszych członków w Krakowskim Oddziale SEP, człowiekiem nie-
zwykle zasłużonym dla Stowarzyszenia i dla OZET, gdzie pełnił m.in. w latach 1950-1955 
funkcję dyrektora technicznego 

Kadencja 1978-1981

 29 marca 1978 r. odbyły się kolejne wybory na czwartą kadencję. Zarząd Głów-
ny SEP reprezentowali podczas Walnego Eugeniusz Binduga oraz dyrektor Zjednoczenia 
Przemysłu Elektromaszynowego EMA Jan Grzybowski - wicesekretarz Generalny SEP. Wrę-
czyli oni członkom Oddziału wysokie wyróżnienia. Medal im. M. Pożaryskiego otrzymał  
prezes  Henryk Ziemnicki, Złote Odznaki Honorowe SEP otrzymali Alina Kłosowicz i Roman 
Dzieński, Srebrne OH NOT Antoni Szczepanik i Tadeusz Wachtl, Srebrne OH SEP Zbigniew 
Bosowski, Roman Hałaciński, Stanisław Horodecki, Jan Laskowski, Teresa Lisak, Stefan Ra-
doń, Józef Stec, Emil Wójcik i Antoni Wróbel.
 Wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Henryk Ziemnicki po raz czwarty 
 z rzędu został Prezesem Oddziału. 
 Wiceprezesami zostali po raz czwarty Roman Dzieński i Jerzy Rokita a po raz 
pierwszy Tadeusz Wachtl. W nowej kadencji funkcję sekretarza i skarbnika powierzono Ali-
nie Kłosowicz, która funkcję skarbnika pełniła już po raz czwarty tj. od początku powstania 
Oddziału. 
 Członkami Zarządu wybrano Zbigniewa Bosowskiego, Zbigniewa Kłosowicza, 
byłego wieloletniego Sekretarza Bolesława Kurowskiego, Jana Laskowskiego, Teresę Lisak, 
Mariana Mirka, Lecha Partykę, Antoniego Szczepanika i Józefa Tabora. Zastępcami Człon-
ków Zarządu zostali wybrani Marian Babicz, Jerzy Szymaszek i Antoni Wróbel.
 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany po raz czwarty z rzędu Ste-
fan Chylak a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Marek Kostrzewski.
 Podczas kadencji przypadł jubileusz X-lecia istnienia Oddziału SEP w Tarnowie. 
Bez wątpienia działalność członków SEP pozostawiła w mijającym dziesięcioleciu trwały ślad  
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w środowisku technicznym Tarnowa i województwa.
 W 1978 r. w Białymstoku odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich a także uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia istnienia SEP, które  
odbyły się w Warszawie. Z tej okazji członkowie Oddziału Tarnowskiego SEP zostali uhonoro-
wani prestiżowymi Medalami im. prof. M.Pożaryskiego. Medal otrzymali - dyrektorzy FSE Tamel  
Tadeusz Para i Zdzisław Ziaja oraz Alina Kłosowicz i Roman Dzieński z Oddziału Tarnowskie-
go SEP. Złotą Odznaką Honorową SEP wyróżniono Zakład Energetyczny Tarnów, jako dłu-
goletniego członka zbiorowego SEP. Złotą Odznakę otrzymali także Jerzy Rokita, Franciszek 
Sumera, Antoni Szczepanik, Tadeusz Wachtl, zaś Srebrną OH SEP Danuta Jasicka, Barbara  
Szczepańska, Władysław Drozd, Lubomir Kilian, Roman Łabuz, Ryszard Nowak, Zbigniew  
Stono i Anatol Wesołowski.
 Oddział Tarnowski zorganizował podczas kadencji sympozjum „Zastosowanie 
blach elektrotechnicznych o ziarnie niezorientowanym do produkcji maszyn elektrycznych”.  
W sympozjum wzięli także udział prelegenci z Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu. Tema-
tyka sympozjum zainteresowała przede wszystkim pracowników FSE Tamel i Zakładów Prze-
twórstwa Hutniczego w Bochni. Bocheńskie blachy elektrotechniczne znajdowały w owym 
czasie zastosowanie przy produkcji silników elektrycznych w Tamelu. Jak zawsze Oddział  
organizował kursy kwalifikacyjne, prowadził cenną działalność pod egidą Izby Rzeczo-
znawców SEP oraz akcję odczytową.

Kadencja 1981-1984

 14 marca 1981 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP. Rozpoczęło ono piątą kadencję działalności. Z tej 
okazji ustępujący prezes Oddziału Henryk Ziemnicki w imieniu ZG SEP wręczył członkom 
Oddziału odznaczenia i medale. Medal prof. M.Pożaryskiego otrzymał Stefan Chylak, Złotą 
OH SEP Bolesław Kurowski, Srebrne OH SEP Jerzy Synowiec i Jan Twaróg.
 Na kolejną kadencję wybrano Zarząd, którego Prezesem został wybrany po raz 
piąty Henryk Ziemnicki. Funkcję wiceprezesów powierzono tym samym osobom co po-
przednio. Zostali nimi Roman Dzieński, Jerzy Rokita i Tadeusz Wachtl. Sekretarzem i skarb-
nikiem została Alina Kłosowicz pełniąca funkcje skarbnika od samego początku Oddziału 
a funkcję sekretarza kolejny raz (druga kadencja). 
 Członkami Zarządu zostali wybrani Zbigniew Bosowski, Roman Hałaciński, Zbi-
gniew Kłosowicz, Bolesław Kurowski, Marian Mirek, Marian Strzała, Antoni Szczepanik, 
Lech Trzaskalski i Jerzy Zach. 
 Piąta kadencja przebiegała w niezwykle trudnym okresie stanu wojennego. Po-
nadto Oddział Tarnowski SEP poniósł niepowetowaną i bolesną stratę. Na skutek niewyja-
śnionego do dzisiaj pobicia przez nieznanych sprawców - po wyjściu z dworca kolejowego 
- w dniu 7 marca 1983 r. zmarł prezes Oddziału Henryk Ziemnicki - założyciel tarnowskie-
go Oddziału SEP, niezwykle aktywny prezes pięciu pierwszych, kolejno następujących po 
sobie kadencji, bezgranicznie oddany sprawom Stowarzyszenia. W pogrzebie nieodżało-
wanego prezesa Henryka Ziemnickiego wzięła udział delegacja Zarządu Głównego SEP 
z jego prezesem Jackiem Szpotańskim na czele. Wieloletnia współpracowniczka Henryka 
Ziemnickiego i sekretarz Oddziału Tarnowskiego od samego jego początku działalności, 
Alina Kłosowicz napisała o Nim: „Był animatorem ruchu stowarzyszeniowego, naukowo-
technicznego w regionie tarnowskim. Organizator jednostki terenowej NOT i jej wieloletni 
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wiceprezes. Cały swój intelekt, zdolności organizatorskie i czas oddawał rozwojowi techni-
ki i podniesieniu prestiżu, i kultury środowiska technicznego”. 
 Ponieważ po śmierci prezesa Ziemnickiego do końca kadencji pozostał rok, wy-
boru nowego prezesa nie przeprowadzono a jego Obowiązki pełnił wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Wachtl .
 Wstrząsy polityczne pierwszych lat 80, załamanie się gospodarki, przewartościo-
wanie wielu dotychczasowych poglądów, konflikty międzyludzkie i różne postawy, odda-
lenie się nadziei na demokratyzację życia i pełną wolność Polski na skutek wprowadzenia 
stanu wojennego, wywoływały niejednokrotnie uczucia zwątpienia w sens istnienia sto-
warzyszeń naukowo-technicznych. Uczucia pesymizmu wśród SEP-owców miały ujemny 
wpływ na działalność Sekcji i Kół. Niespodziewana śmierć prezesa Henryka Ziemnickiego 
pogłębiła te nastroje. Pomimo tego działalność Oddziału była kontynuowana. Zorganizo-
wano trzy konferencje naukowo-techniczne, wygłoszono 14 odczytów, zorganizowano 
cztery kursy kwalifikacyjne a Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła 1220 egzaminów. 

Kadencja 1984-1987

 Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 22 marca 1984 r. oddano hołd zmar-
łym pięciu członkom OT SEP - Henrykowi Ziemnickiemu, Stefanowi Chylakowi, Alfredowi 
Drwalowi, Mieczysławowi Cerkaskiemu i Magdalenie Wiercioch.
 W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd na 
szóstą kadencję Oddziału. Prezesem Oddziału został Tadeusz Wachtl wiceprezes dwóch 
poprzednich kadencji i Członek Zarządu drugiej i trzeciej kadencji. Wiceprezesami zostali 
wybrani po raz szósty Jerzy Rokita i Roman Dzieński, a także Bolesław Kurowski, który był 
od zarania powstania Oddziału wieloletnim członkiem jego władz. Sekretarzem i skarbni-
kiem wybrano ponownie Alinę Kłosowicz. Członkami Zarządu zostali wybrani Maciej Cza-
ja, Roman Hałaciński, Zbigniew Kłosowicz, Edward Lis, Dariusz Maciejewski, Marian Mirek, 
Antoni Szczepanik, Jerzy Szymaszek, Jan Twaróg, Jerzy Zach i Stanisław Zdziarski. 
 Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie Roman Lubich, Adam Pilch, Stefan Ra-
doń i Barbara Szczepańska
 Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani Marek Lejko, Edward Lis i Józef Tabor. 
Należy odnotować, że w czasie trwania tej kadencji członkowie Oddziału Roman Dzień-
ski, Alina Kłosowicz i Antoni Szczepanik, otrzymali wysokie odznaczenie państwowe - Zło-
te Krzyże Zasługi. W 1985 r. obchodzono 15-lecie inauguracji działalności Oddziału SEP  
w Tarnowie. Jubileusz zorganizowano bardzo uroczyście. W nowo otwartym Domu Tech-
nika w Tarnowie przy Rynku 10 w obecności prezesa Zarządu Głównego SEP Jacka Szpo-
tańskiego i sekretarza Janusza Raszewskiego oraz wielu gości, zaprezentowano dorobek 
Oddziału Tarnowskiego SEP. Przy okazji Jubileuszu członkowie Oddziału zostali uhonoro-
wani licznymi odznaczeniami. Medal prof. M.Pożaryskiego otrzymali Bolesław Kurowski, 
Marian Mirek i Franciszek Sumera. Złote Odznaki Honorowe SEP Leopold Bacik, Zbigniew 
Bosowski, Roman Hałaciński, Stanisław Herodecki, Lubomir Kilian, Jan Klimek, Zbigniew 
Kłosowicz, Marek Kostrzewski, Teresa Lisak, Stefan Radoń, Zbigniew Stono, Barbara Szcze-
pańska, Józef Tabor, Jan Twaróg, Anatol Wesołowski i Antoni Wróbel. Srebrne OH SEP 
otrzymali Henryk Bujak, Jan Bystrzycki, Bartosz Chmura, Bronisław Dziekan, Kazimierz  
Grochal, Stanisław Kozioł, Janusz Kwiecień, Stanisław Lis, Roman Lubich, Dariusz Macie-
jewski, Henryk Mikrut, Zenon Motyliński, Jan Niczyj, Tadeusz Ostrowski, Stefan Pierzyński, 
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Adam Pilch, Marian Sadowski, Henryk Składzień, Roman Stadnicki, Marian Strzała, Edmund 
Sumera, Maciej Szurek, Jerzy Szymaszek, Jan Wełna, Jerzy Zach i Stanisław Zdziarski. Złoty-
mi Odznakami Honorowymi NOT zostali wyróżnieni Roman Hałaciński, Franciszek Sumera 
a Srebrnymi OH NOT Władysław Drozd i Adam Wójcik. Z tej okazji ukazała się monografia 
„XV lecie Oddziału Tarnowskiego SEP”. 
 Dom Technika, to jeden z najpiękniejszych ze śladami renesansowej architektury, 
budynków starego Tarnowa. Położony w południowej pierzei Rynku, w latach 70 i 80 zagrożo-
ny był ruiną. Z inicjatywy wieloletniego prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Henryka Ziem-
nickiego - jednocześnie członka władz NOT - oraz dyrektora Zakładu Energetycznego Tarnów 
Jerzego Rokity władze miasta Tarnowa oddały budynek przy Rynku 10 na potrzeby Oddzia-
łu NOT. Jerzy Rokita jako członek Rady Koordynacyjnej NOT przyczynił się w dużym stopniu 
do powstania Domu Technika w Tarnowie. Zabytkowa kamienica wymagała gruntownej 
konserwacji i dostosowania do potrzeb NOT-u. Restaurację budynku wykonała Pracowania  
Konserwacji Zabytków w Krakowie. W obecności władz politycznych i administracyjnych 
miasta oraz przedstawicieli Zarządu Głównego SEP w dniu 15 listopada 1985 r. nastąpi-
ło uroczyste otwarcie Dom Technika. Chwili tej nie dożył Henryk Ziemnicki. Jedną z naj-
piękniejszych sal tego budynku znajdującą się na II piętrze, najbardziej reprezentatywną, 
nazwano jego imieniem. W budynku tym znalazło siedzibę wiele stowarzyszeń naukowo-
technicznych w tym Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.
W czasie trwania szóstej kadencji członkowie wielu kół przejawiali znaczną aktywność  
w dziedzinie wynalazczości. Złożyli w tym czasie około 100 projektów, z których 7 uzyskało 
patenty. Nawiązano współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkie-
go w Tarnowie. Jak zwykle członkowie Oddziału organizowali kursy z zakresu eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych a także konferencje naukowo-techniczne.

Kadencja 1987-1990

 W marcu 1987 r. dobiegła końca szósta kadencja Oddziału. 10 marca 1987 r. od-
było się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP. Podczas tego Zgro-
madzenia prezes Oddziału Tadeusz Wachtl w imieniu ZG SEP wręczył kolejne odznaczenia 
członkom Oddziału. Medal im. prof. M.Pożaryskiego otrzymał Zbigniew Kłosowicz, zaś Zło-
te Odznaki Honorowe SEP Maciej Czaja, Helena Kurowska, Eugeniusz Madej i Emil Wójcik. 
Srebrnymi OH SEP zostali wyróżnieni Marian Babicz, Jerzy Bukowski, Edward Choma, Kazi-
mierz Danko, Cecylia Drwal, Stanisław Homa, Władysław Iwaniec, Antoni Kawik, Jan Kowal, 
Stanisław Koza, Marek Lejko, Leszek Mauer, Michalina Morawicka, Marian Mucha, Stani-
sław Rynowski, Władysław Słowik, Tadeusz Stasiczak, Marian Szewczyk, Stanisław Świątek, 
Kazimierz Wrona i Stanisław Zaręba.
 Na nową kadencję wybrano kolejne władze Oddziału. Prezesem Oddziału zo-
stał wybrany ponownie Tadeusz Wachtl, zaś wiceprezesami Roman Dzieński pełniący tę 
funkcję od powstania Oddziału, Bolesław Kurowski i Jerzy Rokita. Tradycyjnie już sekreta-
rzem i skarbnikiem wybrano Alinę Kłosowicz. Członkami Zarządu zostali wybrani Roman 
Hałaciński, Antoni Kawik, Zbigniew Kłosowicz, Marek Kostyrzewski, Teresa Lisak, Dariusz 
Maciejewski, Marian Mirek i Antoni Szczepanik.
 Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie Stanisław Horodecki, Stanisław 
Kaczówka, Adam Kocoń, Roman Lubich i Adam Pilch.
 Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Lubomira Kiliana, Wacława Lisa i Eugeniusza 
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Madeja. W czasie trwania szóstej kadencji w tarnowskim Oddziale działało 15 kół a wspie-
rało go siedmiu członków zbiorowych. W Oddziale nadal działały sekcje - Energetyczna, 
Energetyki Przemysłowej, Telekomunikacji, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, Energety-
zacji Wsi i Komisje - Pomocy Koleżeńskiej, Nagród i Odznaczeń,  Wynalazczości i Racjonali-
zacji.
W 1988 roku w ramach działającej w Warszawie przy Zarządzie Głównym SEP Izby  
Rzeczoznawców, powstał Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie.  
Kierownikiem Ośrodka został Leopold Bacik zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrod-
ka Bolesław Kurowski.
 Również w tym okresie przy Oddziale Tarnowskim SEP utworzono drugą Komi-
sję Egzaminacyjną o numerze 141-0-Ta pod przewodnictwem Zbigniewa Kłosowicza.
 Powrócono również do dawnej tradycji, która od kilkudziesięciu lat nie była  
obchodzona ze względu na powszechnie panującą i obowiązującą przez wiele lat a wymu-
szaną przez państwo obyczajowość świecką, która obowiązywała wszelkie stowarzyszenia,  
organizacje i instytucje. W 1988 r. członkowie Koła nr 3 zorganizowali pierwszy opłatek 
połączony z wieczorem kolęd i zabawą karnawałową. Zarząd wspierając piękną tradycję 
również zorganizował dla swoich członków spotkanie noworoczne z udziałem zaproszo-
nych kolędników.
 W czasie trwania kadencji pożegnano na zawsze wytrwałych i długoletnich 
członków zarówno Oddziału SEP jak i kół SEP w Tarnowie - Antoniego Szczepanika, Al-
freda Srokę, Edmunda Gnutka, Stanisława Zakrzewskiego, Stanisława Anioła, Krystynę 
Strzałkowską, Ryszarda Starostkę, Włodzimierza Auguścika, Władysława Kielura, Henryka 
Magierę, Władysława Galę i Tadeusza Stasiczaka.

Kadencja 1990-1994

 W nowej sytuacji politycznej, w wyniku odzyskania pełnej niepodległości i na-
stania III Rzeczypospolitej odbyły się wybory na ósmą kadencję Oddziału Tarnowskiego 
SEP.
 Prezesem Oddziału został wybrany Jerzy Rokita, zaś wiceprezesami Bolesław 
Kurowski, Tadeusz Wachtl, Roman Dzieński i Jacek Sumera. Funkcję sekretarza i skarbnika 
objęła tradycyjnie już Alina Kłosowicz. Członkami Zarządu zostali Roman Hałaciński, Jan 
Jaskier, Antoni Kawik, Teresa Lisak, Antoni Maziarka, Marian Mirek, Wacław Lis, Marek Pa-
sternak, Piotr Sumara, Józef Tabor i Stanisław Zdziarski.
 Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Roman Lubich, Stanisław Horo-
decki, Zdzisław Liwo, Leszek Mauer i Marian Strzała a członkami Sądu Koleżeńskiego Hen-
ryk Fleszar, Lubomir Kilian, Zbigniew Kłosowicz. 
 Komisja Bytowa w nowej kadencji działała w składzie Jan Twaróg, Antoni Maziarka  
i Marek Pasternak. W skład Komisji Wycieczkowo-Kulturalnej weszli Stanisław Kaczówka 
i Jacek Sumera.
 Praca ósmej kadencji Oddziału przypadła na pierwsze lata reform gospodarczych 
 i ustrojowych w Polsce. W tym okresie wiele przedsiębiorstw zostało poddanych procesowi 
restrukturyzacji. Jednym ze skutków reformowania gospodarki były redukcje zatrudnienia  
a nawet upadek wielu przedsiębiorstw. Trudności pierwszych lat transformacji ustrojowej 
dotknęły również Oddział Tarnowski SEP.
 W latach 1990-1994 Oddział SEP w Tarnowie zanotował zmniejszenie liczby za-
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równo kół jak i członków. Pod koniec ósmej kadencji liczba kół zmniejszyła się z 15 do 12, 
zaś liczba członków spadła z 658 do 420 osób. Z pięciu członków zbiorowych wspierają-
cych Oddział SEP pozostało tylko dwóch - Zakład Energetyczny w Tarnowie S.A. i Zakład Te-
lekomunikacyjny (dzisiaj Telekomunikacja Polska SA). Motorem napędowym działalności 
SEP w Tarnowie w dalszym ciągu był Zakład Energetyczny, który w 1993 r. został przekształ-
cony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną o nazwie Zakład Energetyczny 
Tarnów S.A. z siedzibą w biurowcu przy ulicy Lwowskiej stanowiącym współwłasność 
 z innymi podmiotami. Zakład Telekomunikacyjny w Tarnowie poddany został podobnym 
przekształceniom. Telekomunikacja Polska SA powstała w grudniu 1991, jako spółka ak-
cyjna Skarbu Państwa, przekształcając się z części telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa 
państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon, zaś 1 stycznia 1992 rozpoczęła działalność 
pod nazwą TP SA.
 Trudności, jakie dotykały w codziennej pracy osoby kierujące Oddziałem SEP 
były związane przede wszystkim z brakiem funduszy na działalność statutową. Brak pra-
cowników etatowych wymuszał na członkach Prezydium Oddziału SEP energiczną, peł-
ną poświęcenia pracę społeczną. Czynności administracyjno-ekonomiczne coraz częściej 
pełnili na umowę pracownicy NOT. Mimo poważnych trudności w czasie trwania ósmej 
kadencji, nie zaprzestano działalności. W latach 1990-1994 prowadzono liczne konferencje 
i kursokonferencje organizowane przez poszczególne koła.
 I tak np. Koło nr 1 oraz Sekcja Energetyki zrealizowały dwa spotkania informacyjno-
dyskusyjne nt. „Nowe przepisy o ochronie przeciwporażeniowej”. Sekcja Informatyki zorga-
nizowała kursokonferencję „Wykorzystanie narzędzi informatycznych i doświadczeń firmy 
BULL w procesie przekształceń gospodarki w małych, średnich i dużych zakładach pracy”.  Sek-
cja Telekomunikacji ciekawą wycieczkę do Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego w Zawadzie  
k. Tarnowa mającą na celu zapoznanie się jej uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami 
przesyłania programów TV. Również ta Sekcja wraz z Kołem nr 4 zorganizowały wycieczkę do 
Dębna, gdzie jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowo wybudowaną nowoczesną elek-
troniczną centralą telefoniczną. Wycieczka połączona była jak zwykle z naukową prelekcją oraz 
zawierała część rozrywkowo-zabawową. Kursokonferencję „Ochrona przeciwporażeniowa” 
zorganizowała Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W tym czasie również inne sekcje 
były aktywne. Należy tu wymienić Sekcję Energetyki Przemysłowej, Sekcję Telekomunikacji  
i Sekcję Informatyki. Sekcja Energetyki Przemysłowej aktywnie utrzymywała stały kontakt  
z Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji.
 Oddział wraz z Kołem nr 9 przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych  
w Tarnowie, któremu przewodniczył Marian Strzała wykonał doświadczalną instalację do 
ogrzewania wody energią słoneczną ( tzw. kolektor słoneczny) oraz prototyp przekaźnika 
zaniku płomienia dla zabezpieczenia przed wybuchem w kotłach i piecach opalanych ga-
zem. Przekaźniki te wzbudziły zainteresowanie w związku z czym wyprodukowano serię 
kilkudziesięciu sztuk, które nabyły zainteresowane firmy.
 Mimo trudności wynikających z przemian ustrojowych w kraju Oddział SEP  
w Tarnowie w czasie trwania tej kadencji prowadził normalną statutową działalność, prze-
zwyciężając wszelkie trudności a przynajmniej nie załamując przysłowiowych rąk. Zmiany 
w kraju rodziły w środowisku technicznym pewne niepokoje związane z dalszą działalno-
ścią stowarzyszeń naukowo-technicznych a szczególnie co do ich struktury. 
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Kadencja 1994-1998

W lutym 1994 r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału. Przy okazji Walnego Zgromadze-
nia Delegatów nie zapomniano o wieloletnich członkach i działaczach tarnowskiej organi-
zacji. Medal Pamiątkowy K.Szpotańskiego otrzymał Bolesław Kurowski, Złote OH SEP An-
toni Kawik, Stanisław Kozioł, Marian Strzała i Józef Stec a Srebrne OH SEP Julian Półkoszek, 
Roman Szymkowiak i Andrzej Wojtanowski.
 Prezesem Oddziału ponownie wybrano Jerzego Rokitę. Wiceprezesami zostali 
Roman Dzieński, Bolesław Kurowski i Janusz Onak. Sekretarzem i skarbnikiem została Alina 
Kłosowicz. Członkami Zarządu wybrano Kazimierza Kargula, Antoniego Kawika, Antonie-
go Maziarkę, Mariana Mirka, Edwarda Lisa, Juliana Półkoszka, Józefa Steca, Jerzego Świąt-
ka, Tadeusza Wachtla i Anatola Wesołowskiego.
 Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Roman Szymkowiak, Stanisław Horodecki, 
Zdzisław Liwo i Marian Strzała. W Sądzie Koleżeńskim zasiedli Zbigniew Kłosowicz, Jan Ja-
skier i Zygmunt Stańczyk.
 Przewodniczącą Komisji Szkoleniowej została Teresa Lisak, Komisji Socjalno- 
Bytowej Anatol Wesołowski, Komisji Kulturalno-Wycieczkowej Antoni Kawik a Komisji Na-
gród i Odznaczeń Antoni Maziarka.
 Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawstwa powierzono Leopoldowi Bacikowi do-
tychczasowemu kierownikowi. Powołano również Radę Nadzorczą Ośrodka Rzeczoznaw-
stwa, której przewodniczącym został Bolesław Kurowski, jego zastępcą Stanisław Kozioł, 
sekretarzem Rady została Alina Kłosowicz. Członkami Rady zostali również Roman Dzień-
ski i Henryka Fleszar.
 Po trzech miesiącach sprawowania funkcji prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP 
nieoczekiwanie zmarł Jerzy Rokita. Jego pogrzeb odbył się w Krakowie na Cmentarzu Ba-
towickim. Jerzy Rokita był człowiekiem o ogromnej wiedzy technicznej, cechowało go 
poczucie odpowiedzialności, uczciwości, obiektywizmu i sumienności. Działał bardzo ak-
tywnie w Oddziale Tarnowskim SEP od początku jego powstania, był również  członkiem 
Rady Wojewódzkiej NOT w Tarnowie. Dla polskiej energetyki był zasłużonym i uznanym 
autorytetem – pełnił przez wiele lat funkcję dyrektora technicznego w Zakładzie Energe-
tyczny w Tarnowie będąc cały czas bezpartyjnym fachowcem.
 Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów dokonało w październiku 1994 r. wy-
boru nowego prezesa, którym został Marian Mirek. Pełnił on w Zakładzie Energetycznym 
funkcję Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji. Niestety, jako prezes Oddziału działał krótko, 
gdyż zmarł w grudniu 1995 roku, co było kolejną niepowetowaną stratą.
 Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się w kwietniu 1996 r. 
wybrało kolejnego prezesa, którym został Antoni Maziarka.
 Ze zrozumiałych powodów w latach 1994-1998 zrealizowano mniejszą niż pla-
nowano liczbę imprez. Mimo to dziewiąta kadencja była bardzo owocna. Dzięki staraniom 
Zarządu Oddziału doprowadzono do utworzenia w Tarnowie punktu konsultacyjnego 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o kierunku elektrotechnicznym. Zorganizowano 
również seminaria naukowo-techniczne:

„Zastosowanie ograniczników przepięć w liniach średnich napięć” z udziałem •	
przedstawiciela Instytutu Energetyki dr Jerzego Arciszewskiego i Instytutu Elek-
trotechniki doc. Andrzeja Balcerzaka,
 „Linie elektroenergetyczne z przewodami izolowanymi” połączone z prezenta-•	



20
cją osprzętu,
„Możliwości eksploatacyjne central abonenckich” z udziałem czołowych produ-•	
centów. Seminarium to przygotowała Sekcja Telekomunikacji,
Dwudniowe seminarium „TARINFO ’96 – Informatyka bliżej użytkownika” - zor-•	
ganizowała je Sekcja Informatyki,
„Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia” z udziałem •	
prof. Andrzeja Sowy,
„Ochrona przeciwporażeniowa w świetle postanowień normy PN/E 05009” – wy-•	
kład dr inż. Jana Strzałki,
 Regionalne seminarium „Prawo energetyczne – Przepisy wykonawcze”. Wykład •	
prowadził były minister Herbert Gabryś,
 „Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego”,•	
Spotkanie internetowe z udziałem firmy OPTIMUS S.A. dla dużych i małych firm •	
oraz młodzieży.
 Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji zorganizowano wycieczkę połączoną  •	
z ogniskiem i zabawą do Zakliczyna i Jamnej.

 Godnym odnotowana jest fakt, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału Tar-
nowskiego SEP z dnia 16 lutego 1994 r. zobowiązano Zarząd do zorganizowania redakcji 
i wydawania „Biuletynu Informacyjnego SEP”. Początkowo „Biuletyn” miał być publikacją 
periodyczną z czasem jednak pojawiły się plany przekształcenia go w kwartalnik a nawet  
w miesięcznik. Do marca 2010 roku ukazało się 35 numerów „Biuletynu”. Przez blisko pięt-
naście lat zamieszczano w „Biuletynie” artykuły m.in. o tematyce technicznej, interesującej 
szerokie kręgi czytelników i adresowane nie tylko do członków SEP. Publikowano materiały 
i omówienia dotyczące norm i przepisów a także artykuły dotyczące historii SEP, regio-
nu czy kraju oraz ciekawostki, aktualności, reklamy. Pierwszy numer „Biuletynu” ukazał się  
w maju 1995 r. w 25-lecie istnienia Oddziału. Kolegium Reakcyjne stanowili wtedy Janusz 
Grabowski, Andrzej Wojtanowski, Alina Kłosowicz i Andrzej Liwo. Po roku zrezygnował  
z pracy w kolegium redakcyjnym Janusz Grabowski. W 1997 r. z okazji 60-lecia istnienia 
Zakładu Energetycznego w Tarnowie ukazał się 6 numer „Biuletynu” poświęcony historii 
Koła nr 1.
 W roku 1995 obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia Tarnowskiego Oddziału 
SEP. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Zakładzie Energetycznym Tarnów S.A. Udział 
wzięli Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego SEP a także prezesi ościennych Oddziałów. 
Uroczystości uświetnił wykład ks. prof. Michała Hellera na temat najnowszych zagadnień 
kosmologii.
 W styczniu 1997 r. odbyło się kolejne mające już kilkuletnią tradycję Spotkanie 
Noworoczne podczas, którego przy dobrej kuchni i miłej muzyce bawiło się do rana około 
sto osób. Przy Oddziale Tarnowskim SEP powstał Ośrodek Szkoleniowy zajmujący się or-
ganizowaniem szkoleń i doskonaleniem zawodowym w różnych formach takich jak kursy, 
seminaria, konferencje. 
 Oddział Tarnowski SEP przyszedł w tym czasie z pomocą młodzieży ostatnich 
klas techników zawodowych poprzez zorganizowanie kursów zakończonych egzaminem 
i nadaniem uprawnień elektrycznych tzw. „grupy sepowskiej” co w przyszłości mogło jej 
ułatwić znalezienie zatrudnienia.
 Sekcja Telekomunikacji zorganizowała wycieczkę do Centrum Usług Satelitarnych  
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w Psarach, połączoną ze zwiedzaniem zabytkowego klasztoru w Wąchocku oraz jaskini 
Raj. 
Zorganizowane przez Oddział seminarium „Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego”  
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Spotkanie było adresowane do inwestorów, projek-
tantów, inspektorów nadzoru budowlanego i wykonawców. 
 W 1997 r. zmarł tragicznie w wypadku samochodowym wiceprezes Oddziału  
Roman Dzieński - współzałożyciel w 1970 r. Oddziału SEP w Tarnowie i wieloletni jego 
wiceprezes, pracownik Telekomunikacji Polskiej S.A., współtwórca stacji przekaźnikowej 
dla emisji II Programu TV na Górze Św. Marcina a także współorganizator Domu Technika 
 w Tarnowie. 
 Pod koniec tej kadencji powołano do życia w Oddziale Tarnowskim SEP Klub  
Seniora, którego prezesem został Jan Koziara. Klub skupił rencistów i emerytów elektryków. 
Program działania Klubu Seniora obejmował spotkania towarzyskie, wycieczki i odczyty.  
W marcu 1998 r. dobiegła końca IX kadencja, która dla członków Oddziału była szczególnie 
bolesna. Nieubłagany czas zabrał z grona członków dwóch kolejnych prezesów -Jerzego 
Rokitę i jego następcę Mariana Mirka a także wiceprezesa Romana Dzieńskiego. 

Kadencja 1998-2002

 31 marca 1998 r. odbyło się kolejne Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów Oddzia-
łu Tarnowskiego SEP. Zarząd Główny SEP przyznał członkom Tarnowskiego Oddziału meda-
le i odznaczenia. Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymali Bolesław Kurowski i Tadeusz 
Wachtl. Medalem Profesora M.Pożaryskiego zostali wyróżnieni Maciej Czaja, ks. prof. Michał 
Heller, Marek Kostyrzewski i Dariusz Lubera. Złote OH SEP otrzymali Edward Lis, Wacław Lis  
i Antoni Maziarka a Srebrne OH SEP Ryszard Baran, Franciszek Biel, Adam Dychtoń, Stani-
sław Kaczówka, Tadeusz Kocoń, Celina Lis, Andrzej Liwo, Adam Moskal i Jerzy Pikul.
 Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany ponownie Antoni Maziarka 
zaś wiceprezesem Wacław Lis. W nadchodzącej kadencji nastąpiła wyraźna zmiana warty 
pokoleniowej. Ograniczona została również liczba wiceprezesów z trzech osób do jednej. Na  
stanowisku sekretarza i skarbnika pozostała historia Tarnowskiego Oddziału SEP Alina Kło-
sowicz. Członkami Zarządu zostali wybrani Stanisław Baran, Kazimierz Kargul, Antoni Ka-
wik, Marek Kostyrzewski, Jan Kozioł, Ryszard Nowak, Janusz Onak, Julian Półkoszek, Marian 
Strzała, Jan Sznajder, Roman Szymkowiak i Tadeusz Wachtl.
 Prezydium Zarządu w nowej kadencji tworzyli Antoni Maziarka, Wacław Lis, 
Alina Kłosowicz, Stanisław Baran, Julian Półkoszek, Janusz Onak i Tadeusz  Wachtl.
Wybrano statutową Komisję Rewizyjną w składzie Bolesław Kurowski, Władysław Łabuz  
i Anatol Wesołowski. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali Marek Grudzień, Piotr Sumara 
i Emil Wijas. Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Alina Kłosowicz, Anatol Wesołowski  
i z urzędu Antoni Maziarka.
 Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców powierzono Markowi Kostyrzewskiemu. 
Powołano Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa, której przewodniczącym został Stanisław Baran 
a jego zastępcą Stanisław Kozioł. Członkami Rady zostali Leopold Bacik, Ryszard Nowak 
 i Emil Wijas. 
 Członkami Rady Nadzorczej nad Komisjami Egzaminacyjnymi zostali Bolesław  
Kurowski, Zbigniew Papuga i Alina Kłosowicz, która jednocześnie była kierownikiem  
Ośrodka Szkolenia. 
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Zarząd Oddziału Tarnowskiego SEP do pomocy organizacyjnej w Klubie Seniora  desygno-
wał członka Zarządu Kazimierza Kargula.
 Od marca 1999 r. zatrudniono na część etatu księgową Oddziału Elżbietę Mi-
chalec oraz pracownika biurowego Joannę Wardzałę. Biuro Oddziału zakupiło telefax oraz 
komputer co usprawniło pracę administracyjno-księgową. Ponadto Urząd Regulacji Ener-
getyki powołał przy Oddziale Tarnowskim SEP dwie Komisje Egzaminacyjne do potwier-
dzania kwalifikacji związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń oraz instalacji elektrycz-
nych i energetycznych. Komisjami tymi kierowali odpowiednio Anatol Wesołowski oraz 
Ryszard Nowak.
 W maju 1998 r. zorganizowano tradycyjne już Tarnowskie Dni Elektryki w ramach, 
których odbyły się interesujące wykłady - prof. M.Nogi z Akademickiego Centrum Kompute-
rowego CYFRONET Kraków - „Miejskie sieci komputerowe” oraz mgr inż. D.Kościelniaka z AGH  
w Krakowie „ISDN platforma dla urządzeń komutacyjnych i sieci komputerowych”, które były 
połączone z prezentacją i pokazem możliwości sprzętu. W ramach TDE ’98 zorganizowano 
przy współudziale ZET S.A. konkurs dla dzieci „Prąd przyjaciel czy wróg”. Konkurs wzbudził 
duże zainteresowanie u dzieci, co zaowocowało nadesłaniem 1176 prac plastycznych. Prace 
można było oglądać na urządzonej w Oddziale Tarnowskim SEP wystawie pokonkursowej.  
W roku następnym TDE obchodzone były pod hasłem „Od żarówki do DVD ale zawsze  
z prądem”.
 W 1998 r. Tarnowski Oddział SEP zorganizował po raz pierwszy konkurs na 
najlepszą pracę dyplomową szkół technicznych i elektrycznych. Nagrodzono trzy prace 
uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych przy ul. Szujskiego w Tarnowie oraz 
z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach. Poziom ocenianych prac był wysoki 
czego dowodem było to, że dwóch laureatów uzyskało w konkursie ogólnokrajowym tytuł 
Mistrza Techniki i możliwość wstępu bez egzaminu na wybraną uczelnię techniczną.
 Jesienią tego roku w kopalni soli w Bochni odbyło się seminarium „Wpływ linii 
wysokiego napięcia i pól elektromagnetycznych na organizmy żywe”. Wykład prowadził 
prof. Zbigniew Ciok z Politechniki Warszawskiej.
 Istotnym wydarzeniem w życiu Oddziału było nadanie przez Zarząd Główny SEP 
godności Seniora Bolesławowi Kurowskiemu i Tadeuszowi Wachtowi.
W dniach 3-5 lipca 1998 r. odbył się w Krakowie XXIX Walny Zjazd Delegatów SEP. Prezesem 
na kadencję 1998-2002 został prof. Stanisław Bolkowski.
 W związku z obchodami 30-lecia Oddziału SEP w Tarnowie zorganizowano 
31.05.2000 r  w tarnowskim ratuszu seminarium naukowe „Źródła energii regionu tarnow-
skiego” pod patronatem honorowym prof. dr hab. inż. Jakuba Siemka i prof. dr hab. inż. Ro-
mualda Włodka. Seminarium ze względu na charakter rocznicowy było bardzo uroczyste  
z drugiej zaś strony głęboko merytoryczne.
 Wprowadzenie rocznicowe do seminarium wygłosił Prezes Oddziału Antoni  
Maziarka a kolejne referaty przedstawili: 

prof. dr hab. inż. Romuald Włodek z AGH Kraków - „Tendencje światowe w zakre-•	
sie pozyskiwania i przetwarzania energii”,
Dariusz Lubera – Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii  •	
Elektrycznej w Poznaniu jednocześnie  Prezes Zarządu ZET Tarnów SA - „Energe-
tyka zawodowa w Polsce i w regionie tarnowskim”,
Janusz Onak Członek Zarządu ZET SA Tarnów i Stanisław Baran – Dyrektor Cen-•	
trum Energetyki Zakładów Azotowych Tarnów SA - „Energia elektryczna – możli-
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wości dystrybucji i wytwarzania w regionie”,
prof. dr hab. inż. Jakub Siemek i dr hab. inż. Stanisław Szafran z AGH Kraków - •	
„Złóża gazu ziemnego regionu tarnowskiego”,
Stanisław Stosur Kierownik Dyspozycji Gazu Tarnów - „Zasilanie regionu tarnow-•	
skiego w gaz ziemny”,
Bogdan Pastuszko Karpackie Zakłady Gazownicze w Tarnowie - „Gazowa sieć •	
dystrybucyjna jako źródło zasilania odbiorców regionu tarnowskiego”,
Krzysztof Rodak Prezes zarządu MPEC Sp. z o.o. w Tarnowie - „Zasilanie w energię •	
cieplna aglomeracji miejskiej”,
prof. dr hab. inż. Julian Sokołowski Polska Geotermalna Asocjacja – „Odnawialne •	
źródła energii i możliwości ich wykorzystania w rejonie Tarnowa”,
Eugeniusz Tadel Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach - •	
„Agroenergetyka”,
Tadeusz Sabik, Wydział Rozwoju miasta Tarnowa – „Wykorzystanie źródeł energii •	
w planach zaopatrzenia w media energetyczne”.

 Udział w seminarium wzięło ok. 70 osób reprezentujących różne środowiska za-
interesowane aktualnym stanem zasobów energetycznych regionu i perspektywami ich 
wykorzystania w przyszłości.
 W czasie trwania seminarium w salach NOT-u zorganizowana została wystawa, 
na której przedstawiciele producentów i sponsorów przedstawiali swoje wyroby i usługi 
związane z tematyką seminarium.
 Po zakończeniu seminarium uczestnicy mieli możność poznać zbiory muzealne  
w muzeum archidiecezjalnym w Tarnowie oraz w tarnowskim Ratuszu.
 W 2000 roku w ramach obchodów 30-lecia Koło przy Telekomunikacji Polskiej S.A.  
w Tarnowie zorganizowało w czerwcu seminarium „Nowoczesna telekomunikacja w zasto-
sowaniach”. Wykład inauguracyjny wygłosił rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, który 
mówił na temat aktualnego znaczenia stanu i kierunków rozwoju telekomunikacji. Semi-
narium towarzyszyła wystawa zorganizowana w Domu Technika NOT. 
 Z okazji jubileuszu wydano monografię „30 lat Oddziału Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich”. Opracował ją zespół, w którego skład wchodził tarnowski 
historyk Antoni Sypek, zaś odpowiedzialnymi za jej przygotowanie byli Alina Kłosowicz  
i Andrzej Wojtanowski, którzy wraz z nim byli jej współautorami. Monografia w zamierze-
niu miała uświetnić główne uroczystości jubileuszowe planowane na październik 2000 r. 
 Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 3 października 2000 r. w pałacu  
w Janowicach k. Zakliczyna, gdzie spotkali się działacze Oddziału, prezesi Kół, goście z ościen-
nych Oddziałów SEP, zaprzyjaźnionych zakładów pracy, seniorzy - w sumie około 70 osób. 
Referat okolicznościowy „Ludzie w trzydziestoleciu Oddziału Tarnowskiego” wygłosił prezes 
OT Antoni Maziarka. Chwilą ciszy uczczono zmarłych kolegów. Goście z Zarządu Głównego 
SEP, Sekretarz Generalny Jan Grzybowski oraz przedstawiciel Zarządu Głównego Jan Strzałka 
wręczyli 17 tarnowskim działaczom wysokie odznaczenia. Gratulacjom i życzeniom nie było 
końca. Wysłuchano przy okazji występu orkiestry kameralnej z Szkoły Muzycznej z Tarnowa  
Wspominano i dyskutowano przez wiele godzin. Po oficjalnych uroczystościach jubileuszo-
wych czekało na zaproszone osoby ognisko w jesiennej, pięknej scenerii pałacowego parku  
i wzgórz nad Janowicami. W „Biuletynie” o uroczystościach w Janowicach pisał barwnie  
Bolesław Kurowski, jeden z jego redaktorów. Jak tam zanotowano pogoda i humor dopisy-
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wały wszystkim, zaś ognisko przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. 
 W roku jubileuszowym Oddział Tarnowski SEP liczył 420 członków zrzeszonych  
w 11 kołach zakładowych. Czynny aktywnie był Klub Seniora. Działał Ośrodek Szkolenia, który  
organizował wiele kursów o różnorodnym profilu, dwie komisje egzaminacyjne prze-
prowadziły w 1999 r. ok. 700 egzaminów na uprawnienia kwalifikacyjne. Starannie 
i profesjonalnie wydawany był od 1995 r. „Biuletyn Informacyjny”. W Ośrodku Rze-
czoznawstwa zarejestrowanych było 60 rzeczoznawców i specjalistów, którzy wy-
konywali prace zlecone w 26 specjalnościach. Cieszył się powadzeniem coroczny 
konkurs na najlepsza pracę dyplomową szkół technicznych sponsorowany przez OT 
SEP. W 2000 r. pierwszą nagrodę za pracę pt. „Komunikator elektroniczny dla obłoż-
nie chorych” zdobył Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w składzie Grzegorz 
Iwaniec i Michał Stokłosa. Praca ta była publikowana w „Biuletynie” (nr 12 z 2001 r.).  
W latach 1998-2000 zorganizowano 6 sympozjów naukowych o zasięgu regionalnym,  
w których wzięło udział ok. 500 osób.
 W grudniu 2000 r. podczas tradycyjnego wigilijnego opłatka organizowanego 
przez Klub Seniorów wspominano zmarłych Kolegów - Barbarę Kawik, Stanisława Kaczów-
kę i Mariana Szewczyka.
Członkowie Oddziału Tarnowskiego SEP z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci 
sekretarza Oddziału Aliny Kłosowicz, która zmarła 28 czerwca 2001 r. Mimo nieuleczalnej 
choroby była aktywna do ostatnich swoich dni. Jedna z założycieli Tarnowskiego Oddziału, 
wieloletni sekretarz i skarbnik Oddziału, była wzorem człowieka, pracownika, społecznika, 
koleżanki. Była współautorką wydanej w 2000 r. monografii. Oddział poniósł niepoweto-
waną stratę.
 W kadencji 1998-2002 r. zorganizowano kilka wycieczek krajoznawczych, rów-
nież popularno-naukowych. W maju 2001 r. Oddział zorganizował wyjazd na coroczne 
Targi Energetyki i Ochrony Środowiska w Gdańsku, gdzie jego członkowie uczestniczyli 
jako słuchacze w sympozjach naukowych zorganizowanych z okazji Targów. Przy okazji 
wyjazdu zwiedzono zamek w Łęczycy oraz zorganizowano wycieczkę promem do Szwecji, 
gdzie zwiedzono Sztokholm, Uppsalę i inne historyczne miejsca tego kraju.
 W dniach 4-6 czerwca 2001 r. odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki pod hasłem „Al-
ternatywne źródła energii oraz nowoczesne techniki transmisji danych”. Pod koniec tego 
miesiąca członkowie Oddziału wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce do elektrowni 
jądrowej w Makowcach na Słowacji, zaś w październiku zorganizowano wraz z Kołem nr  
1 wycieczkę na Słowację i do Austrii. 
 23 listopada 2001 r. Koło nr 1 przy ZE Tarnów S.A. obchodziło bardzo uroczyście 
50 lat swojego istnienia. Zarząd OT SEP włączył się aktywnie w ten jubileusz. Dobiegała  
w tym czasie do końca X kadencja Oddziału. Podczas bardzo okazałej uroczystości,  
w towarzystwie zaproszonych gości i seniorów Koła nr 1, Złote Odznaki SEP otrzymali Gra-
żyna Dąbrowska i Andrzej Wojtanowski, Srebrne Andrzej Jaglarz i Jerzy Niedojadło.
 Klub Seniora, do którego należało wtedy 25 członków, z żalem pożegnał Mariana 
Szewczyka i Romana Hałacińskiego zmarłych w ostatnim roku. W Klubie Seniora czołową 
rolę odgrywał w tym okresie zasłużony członek OT Tadeusz Wachtl, organizator odczytów 
i dyskusji naukowo-technicznych.
Dzięki staraniom Mariana Strzały emerytowanego nauczyciela ZSME w Tarnowie, utworzo-
no w 2001 r. przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Koło nr 6 zrzeszające studentów 
z II, III i IV roku studiów. W 2002 roku Koło liczyło 48 członków. W tymże samym roku. OT 



25
SEP przy współpracy z ZET S.A. zorganizował po raz pierwszy konkurs na najlepszą pracę 
absolwentów młodziutkiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dziedzi-
ny elektroenergetyki.
W 2002 r. zostało odtworzone międzyzakładowe Koło Terenowe, któremu przypisano nr 
5. Do niego należą członkowie pracujący w małych przedsiębiorstwach bądź też w zakła-
dach, które uległy w tym czasie likwidacji.

Kadencja 2002-2006

 W marcu 2002 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału wybrało nowe władze 
XI kadencji. Prezesem Oddziału został ponownie wybrany Antoni Maziarka. Również po-
nownie wybrano wiceprezesem Wacława Lisa. Sekretarzem został Jan Koziara a skarbnikiem  
Grażyna Dąbrowska. Na członków Zarządu wybrano Stanisława Barana, Krzysztofa Gieronia,  
Marka Kostyrzewskiego, Jana Kozioła, Stanisława Kozioła, Władysława Łabuza, Janusza  
Onaka, Juliana Półkoszka, Mariana Strzałę, Jana Sznajdera, Romana Szymkowiaka  
i Andrzej Wojtanowskiego. 
 Prezydium Zarządu w omawianej kadencji tworzyli Stanisław Baran, Grażyna Dą-
browska, Marek Kostrzewski, Jan Koziara, Wacław Lis, Antoni Maziarka i Janusz Onak.
 Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Bolesław Kurowski, Jerzy Niedojadało i Jó-
zef Stec a Sądu Koleżeńskiego Tadeusz Wachtl, Teresa Lisak i Anatol Wesołowski.
 Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Jan Koziara, Jan Sznajder i z urzędu pre-
zes OT SEP Antoni Maziarka.
Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawców ponownie został Marek Kostrzewski, zaś Ośrodka 
Szkolenia Anatol Wesołowski.
 Wobec dużego zainteresowania konkursem na najlepszą pracę dyplomową ab-
solwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Zarząd Oddziału posta-
nowił rozszerzyć konkurs na wszystkie techniczne uczelnie wyższe regionu tarnowskiego. 
Opracowano regulamin konkursu. Postanowiono, że konkurs ma na celu aktywizację za-
interesowań studentów podstawowymi problemami techniki a także działalnością Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich. Przyjęto nagradzać prace z zakresu elektroenergetyki, 
telekomunikacji, elektroniki, informatyki, elektroautomatyki elektroenergetycznej i proce-
sorowej oraz kompatybilności elekromagnetycznej.
 W dniach 11-12 czerwca 2002 r. odbyły się kolejne Tarnowskie Dni Elektryki pod 
hasłem „Nowe perspektywy dwóch wiekowych gniazdek: sieciowego (usługi PCL) i telefo-
nicznego (telefonia IP)”.
 3 listopada 2002 r. zmarł Franciszek Sumera. Okryli się żałobą nie tylko członko-
wie OT SEP. Poniesiono kolejną niepowetowaną stratę. Franciszek Sumera był nestorem 
tarnowskich elektryków i żywą legendą nie tylko tarnowskiej energetyki.
W 2003 r. zaplanowano trzy sympozja naukowe. 6 marca 2003 r. odbyło się pierwsze z nich, 
którego tematem były „SEP-owskie spotkania elektroinstalacyjne”. Wzięło w nim udział ok. 
90 osób, głównie przedstawicieli zakładów elektroinstalatorskich. Organizatorem sympo-
zjum był Ośrodek Szkolenia SEP pod kierunkiem Anatola Wesołowskiego.
 Podczas marcowego posiedzenia Zarządu Oddziału przyjęto 11 nowych człon-
ków OT SEP. W marcu członkowie SEP Antoni Maziarka, Anatol Wesołowski, Ryszard Nowak, 
Jan Sznajder, Antoni Kawik i Jan Kozioł wzięli udział w spotkaniu poświęconym doświad-
czeniom w działalności Komisji Kwalifikacyjnych, które odbyło się w Warszawie. Podczas 
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spotkania zapoznano się z problematyką działania Komisji w nowych, po przystąpieniu 
Polski do Uni Europejskiej, warunkach. 
 23 kwietnia 2003 r. specjalna Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bo-
lesława Kurowskiego rozstrzygnęła drugą edycję na najlepszą pracę dyplomową PWSZ  
w Tarnowie. W grupie elektroenergetycznej postanowiono przyznać dwie równorzędne 
drugie nagrody po 300 zł – pierwszej nagrody nie przyznano. W grupie elektro-informa-
tycznej również nie przyznano pierwszej nagrody - przyznano dwie drugie równorzędne 
nagrody po 250 zł. W sumie do konkursu zgłoszono 8 prac dyplomowych.
 W czerwcu rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową średnich szkół 
technicznych. Zwyciężyła praca dyplomantów Krzysztofa Siwego i Adama Węgrzyna „Projekt  
i wykonanie uniwersalnego sterownika dwufazowych silników krokowych”.
 W dniach 2-4 czerwca 2003 r. zorganizowano kolejne Tarnowskie Dni Elektryki. 
Wśród zaproszonych gości był m.in. prof. Piotr Krzysztof Wrona z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który wygłosił referat na temat ogniw paliwowych. Wygłoszono szereg referatów.  
Tarnowskie Dni Elektryki stały się potrzebną imprezą, integrującą środowisko elektryków  
i członków SEP.
 W dniach 12-15 czerwca 2003 r. Koło nr 1 zorganizowało wycieczkę na kresy wschod-
nie. Udział w niej wzięło 50 członków OT SEP. Z wielkim wzruszeniem zwiedzano dawne ziemie 
II Rzeczypospolitej. Zwiedzono Lwów z obowiązkowym pobytem na Cmentarzu Orląt i Cmen-
tarzu Łyczakowskim. Przed gmachem Politechniki Lwowskiej oddano hołd jej absolwentom,  
z których wielu pracowało po I i II wojnie w tarnowskich zakładach. Zwiedzono takie miej-
scowości jak Olesko, Poczajów, Krzemieniec, Podhorce, Zbaraż, Drohobycz i Truskawiec.
 1 października 2003 r. zorganizowano kolejne seminarium z cyklu „Sepowskie spo-
tkania instalatorskie” zatytułowane „Pomiary elektryczne”. Przez cały rok 2003 trwały prace 
konsultacyjne nad nowym statutem SEP. Również Zarząd Oddziału poświęcał temu tematowi 
wiele miejsca na swoich posiedzeniach. 25 listopada 2003 r. w Tarnowie, w siedzibie ZET S.A. 
na Sali Niebieskiej, odbyło się seminarium z cyklu „Polskie partnerstwo jakości zasilania” za-
tytułowane „Ciągłość i jakość zasilania w oparciu o europejski program zasilania Leonardo da 
Vinci”. Organizatorami seminarium było  Polskie Centrum Promocji Miedzi z Wrocławia, AGH  
z Krakowa, ZET S.A. oraz Oddział Tarnowski SEP. Głównym moderatorem seminarium był  
Stanisław Kozioł.
 Jak zwykle na zakończenie roku kalendarzowego odbyło się szereg spotkań wigi-
lijnych i noworocznych w poszczególnych kołach. Zarząd Oddziału w dniu 16 grudnia 2003 
r. zwołał kolejne posiedzenie, na którym podsumowano pracę w 2003 roku, nakreślono plan 
pracy na kolejny 2004 rok, przyjęto nowych członków. Posiedzenie Zarządu miało charakter 
wigilijno-noworoczny. Szczególnie bogaty program miało spotkanie opłatkowe w dniu 29 
stycznia 2004 r. zorganizowane wspólnie przez Koło Seniorów i Koło nr 5. Goszczono zespół 
kolędniczy „Kumotry”, śpiewano wspólnie kolędy, pieśni patriotyczne i ludowe. W spotka-
niu noworocznym w dniu 4 lutego 2004 r. zorganizowanym przez Koło nr 3 przy Zakładach  
Azotowych, Bolesław Kurowski wygłosił referat „Życie i działalność polskiego Edisona-Jana 
Szczepanika”. Dodać należy, że Bolesław Kurowski na łamach „Biuletynu” prezentował cieka-
wy cykl „Sylwetki wybitnych uczonych i specjalistów”. Członkowie OT SEP okryli się żałobą 
po śmierci Leopolda Bacika, członka SEP od zarania jego działalności zawodowej, wybitnego  
tarnowskiego inżyniera, zmarłego 31 grudnia 2003 r.
 6 maja 2004 r. Komisja pod przewodnictwem Bolesława Kurowskiego rozstrzygnęła 
konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
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w Tarnowie. Z dziedziny elektroenergetyki I miejsce przyznano za pracę „Analiza charakte-
rystyk obciążenia odbiorców”, której autorami byli Michał Gancarz i Michał Koniuch. I miej-
sce w dziedzinie informatyki przyznano za pracę „Mikroprocesorowy układ do pomiaru 
charakterystyk sprzętu audio” autorstwa Daniela Króla.
 W dniach 7-8 czerwca 2004 r. odbyły się kolejne Tarnowskie Dni Elektryki pod ha-
słami „Świat dźwięków od patefonu do technik cyfrowych” oraz „Świat telekomunikacji od 
telefonu na korbkę do UMTS”. Tradycyjnie już od kilku lat organizacja TDE spoczywa na bar-
kach Romana Szymkowiaka, Adama Dychtonia i Zbigniewa Papugi. Szczegółowa tematyka 
prelekcji TDE ukazała się na stronach internetowych OT SEP. W „Biuletynie Informacyjnym” OT 
SEP dobiegł w tym czasie końca cykl artykułów dotyczących elektrobezpieczeństwa w insta-
lacjach elektrycznych niskiego napięcia. Jak wspomniano wcześniej Bolesław Kurowski, pod 
pseudonimem Bolesław Galicyjski rozpoczął cykl artykułów „Sylwetki wybitnych uczonych  
i specjalistów”. Zamieszczono w nim sylwetki m.in. prof. dr inż. Władysława Kołka, mgr inż. 
Jana Sobolowskiego, prof. Arkadiusza Piekary, którzy byli związani z Zakładami Azotowymi  
w Tarnowie. 
 7 września 2004 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OT SEP, podczas którego 
dyskutowano o sytuacji finansowej Oddziału. Trwały w tym czasie przygotowania do je-
siennego seminarium na temat warunków przyłączania odbiorców do sieci ZET. Postano-
wiono, że na wiosnę 2005 r. zorganizowane zostaną uroczystości związane z 35-leciem 
utworzenia Oddziału Tarnowskiego SEP. W dniach 17-18 września prezes OT Antoni Ma-
ziarka uczestniczył w spotkaniu Rady Prezesów Zarządu Głównego SEP oraz kierownictwa 
COSiW jakie miało miejsce w Sieradzu. Omówiono tam m.in. przygotowania do Nadzwy-
czajnego Walnego Zjazdu SEP planowanego na dzień 17 grudnia 2004 r.
 30 września 2004 r. Koło nr 1 zorganizowało wycieczkę naukowo-krajoznawczą 
do Brzeska i Wiśnicza. W Brzesku uczestnicy spotkali się na terenie stacji elektroenerge-
tycznej ZET SA. Wygłoszone zostały prelekcje „Praca sieci 15 kV uziemionej przez rezystor 
na przykładzie GPZ Brzesko”, „Próby doziemień na liniach 15 kV” oraz „Przyczyny i przebieg 
wymiany transformatora 16 MVA na 25 MVA 110/15kV”. W części krajoznawczej zwiedzono 
Wiśnicz, w tym Muzeum Matejki a także więzienie w Wiśniczu, znane z rygorów jeszcze  
w czasach austriackich. 
 Podczas spotkania opłatkowo-noworocznego 16 grudnia 2004 r., które połączone 
było z zebraniem Zarządu OT SEP, przyjęto nowych członków. Dyskutowano również o bie-
żących tematach organizacyjnych. Podczas spotkania podjęto m.in. uchwałę o ustanowie-
niu medalu im. Jana Szczepanika oraz postanowiono ustanowić nagrodę pieniężną im. Jana 
Szczepanika. Zobowiązano zespół w składzie Antoni Maziarka, Bolesław Kurowski, Marian 
Strzała i Wacław Lis do opracowania regulaminu przyznawania medalu i nagrody w takim 
terminie, by pierwszym laureatom wręczyć medal podczas zbliżających się uroczystości  
35-lecia Oddziału.
 1 lutego 2005 r. posiedzenie Prezydium OT SEP poświęcone było w całości zbli-
żającemu się jubileuszowi 35-lecia OT SEP. Ustalono program jubileuszu, powołano zespół 
do opracowania monografii oraz zespół ds. odznaczeń.
Na dzień 31 grudnia 2004 roku w Oddziale Tarnowskim SEP działały następujące Koła OT 
SEP:

Koło nr 1 - prezes Adam Dychtoń  ilość członków - 163 ( przy ZET )•	
Koło nr 2 - prezes Bogdan Sasak  ilość członków - 25 ( przy FSE Tamel )•	
Koło nr 3 - prezes Władysław Łabuz  ilość członków - 48 ( przy ZA )•	
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Koło nr 4 - prezes Zbigniew Papuga  ilość członków - 29 ( przy TPSA w Tarno-•	
wie )
Koło nr 5 - prezes Jan Koziara  ilość członków - 25 ( Terenowe )•	
Koło nr 6 - prezes Marian Strzała  ilość członków - 14 ( przy PWSZ )•	
Koło nr 8 - prezes Marek Kostyrzewski  ilość członków - 10 ( przy RWSE )•	
Koło nr 9 - prezes Grażyna Smolińska-Wygrzywalska  ilość członków - 10  •	
(przy ZSME )
Koło nr 12 - prezes Jan Jaszczyński  ilość członków - 5 ( przy PKP )•	
Koło nr 15 - prezes Bogusław Gancarz  ilość członków - 20 ( FO Dębica )•	
Koło nr 17 - prezes Janusz Kawula  ilość członków - 10 ( przy Policji )•	

 22 marca 2005 r. w Sali Niebieskiej, siedzibie ZET SA z okazji wydania przez Od-
dział „Informatora”  zorganizowano seminarium z cyklu „Spotkań instalatorskich”. „Informa-
tor” był poradnikiem opracowanym przez Krzysztofa Mikulskiego i nieżyjącego już Kazi-
mierza Kargula i został skierowany do wykonawców i projektantów. W seminarium wzięło 
udział 70 osób. 
 12 kwietnia 2005 r. na spotkaniu Zarządu przyjęto uchwały w sprawie ustano-
wienia regulaminu Medalu im. Jana Szczepanika i powołania jego kapituły. Zebranie zdo-
minowane było przygotowaniem do obchodów XXXV-lecia Oddziału. 
 W skład kapituły Medalu im. Jana Szczepanika weszli Bolesław Kurowski jako  
przewodniczący, Adam Dychtoń jako sekretarz oraz członkowie - Marian Strzała, Tadeusz 
Wachtl i Anatol Wesołowski. Projekt medalu opracował znany tarnowski artysta-rzeźbiarz 
Jacek Kucaba. Medal odlano w odlewni Mariana Polańskiego w Tarnowie-Krzyżu. Z okazji 
35-lecie Oddziału przygotowano do wydanej wcześniej monografii suplement zatytuło-
wany „XXXV-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP”.
 2 kwietnia 2005 r. zmarł Jan Paweł II. „Biuletyn Informacyjny OT SEP” odnotował 
to smutne wydarzenie oddając w ten sposób hołd temu wielkiemu Papieżowi, Polakowi 
 i autorytetowi moralnemu naszych czasów (nr 23 z 2005 r.).
 Główne uroczystości jubileuszowe Oddziału Tarnowskiego SEP rozpoczęły się  
w dniu 20 maja 2005 r. Miejscem obrad części oficjalnej była restauracja i sala konfe-
rencyjna Hotelu Bristol w Tarnowie. Wśród zaproszonych gości byli Jan Grzybowski 
Sekretarz Generalny ZG SEP, Jan Ożga Prezes Fundacji im. Jana Szczepanika, prezesi 
stowarzyszeń naukowo-technicznych działających w Tarnowie i przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych oddziałów SEP - bielsko-bialskiego, krakowskiego, krośnieńskiego, nowohuckiego  
i tarnobrzeskiego.
 Program jubileuszu obejmował referat okolicznościowy Prezesa Oddziału  
Tarnowskiego SEP Antoniego Maziarki, pozdrowienia i prezenty przekazane od zaproszo-
nych gości, dekoracje odznaczeniami SEP i wręczenie Medali im. Jana Szczepanika.
 Pierwsze Medale im. Jana Szczepanika otrzymali - Zakłady Azotowe S.A. w Tar-
nowie, Tadeusz Wachtl, Jan Sznajder, Zbigniew Papuga i Jan Rogowski. Medal nr 0 został 
przekazany do Izby Pamięci i Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Medalem Zasłużo-
ny Senior SEP odznaczeni zostali Piotr Sumara i Anatol Wesołowski. Oficjalną uroczystość 
dopełniła gawęda historyczna Antoniego Sypka. 
 W drugiej części organizatorzy zaprosili swoich gości do Wierzchosławic, rodzin-
nej miejscowości Wincentego Witosa. W gospodarstwie agroturystycznym „Leśniczówka” 
biesiadowano i wspominano podczas uroczego pikniku do późnych godzin nocnych.
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 W dniach 17-18 maja odbyły się tradycyjne Tarnowskie Dni Elektryki, które tym 
razem zostały zorganizowane w ramach obchodów XXXV-lecia Oddziału. Miejscem spo-
tkania była Sala Konferencyjna Fabryki Silników Elektrycznych Tamel S.A. W trakcie TDE 
znakomici goście wygłosili cykl referatów. Wśród gości byli m.in. prof. Jerzy Skwarczyński 
i dr Witold Rams obaj z AGH. Przed rozpoczęciem sesji seminaryjnej uroczyście wręczono 
dyplomy i nagrody dorocznego konkursu organizowanego przez OT SEP na najlepszą pra-
cę dyplomową studentów PWSZ w Tarnowie. 
 W dniach 24-26 września 2005 r. zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajo-
znawczą na Słowację i Węgry. Pełna uroku wycieczka po zabytkowych, historycznych a tak-
że rekreacyjnych miejscowościach dwóch krajów wywarła na jej uczestnikach niezatarte 
wrażenia. Zwiedzono m.in. Zwoleń, Esztergom, Budapeszt, Eger.
 W październiku 2005 r. 40-lecie działalności obchodziło Koło nr 3 przy Zakła-
dach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Założone w 1965r. Koło działało początkowo  
w strukturach Krakowskiego Oddziału SEP.
W czasie kadencji 2002-2006 Zarząd Główny SEP przyznał członkom OT SEP wyróżnienia.
W 2002 roku otrzymanli:

Złote Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Edward Choma •	
Kazimierz Kargul •	
Janusz Onak •	
Zygmunt Stańczyk •	
Roman Szymkowiak •	
Stanisław Świątek •	
Andrzej Wojtanowski •	
Celina Lis /odznaczenie zaległe/•	

 
Srebrne Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Henryka Czaja•	
Bogusław Chmura•	
Zbigniew Gniadek•	
Michał Kraiski•	
Jan Kozioł•	
Władysław Łabuz •	
Emil Wijas•	
Jan Sznajder•	
Biel Franciczk /odznaczenie zaległe/•	

 
Medalem imienia profesora Mieczysława Pożaryskiego zostali uhonorowani

Antoni Maziarka•	
Marian Strzała•	

W 2005 r.  z okazji XXXV – lecia Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie 
zostali wyróżnieni:

Zasłużony Senior SEP•	
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Piotr Sumara•	
Anatol Wesołowski•	

Złota Odznaka Honorowa SEP 
Franciszek Biel•	
Jerzy Bukowski•	
Adam Dychtoń•	
Jerzy Florek•	
Helena Hawryluk•	
Stanisław Klesyk•	
Dariusz Maciejewski•	
Julian Półkoszek•	

 
Srebrna Odznaka Honorowa SEP
Biuletyn Oddziału Tarnowskiego SEP

Andrzej Florek•	
Bogusław Gancarz•	
Jarosław Lipiński •	
Grażyna Smolińska - Wygrzywalska•	
Małgorzata Susuł•	

Medal profesora Mieczysława Pożaryskiego
Zakład Energetyczny Tarnów 

Stanisław Kozioł•	
Wacław Lis•	

Medal profesora Janusza Groszkowskiego
Bolesław Kurowski•	

Kadencja 2006-2010

 W marcu 2006 r. minęła kolejna kadencja OT SEP. 7 marca 2006 r. odbyło się  
w Sali im. H. Ziemnickiego w siedzibie Oddziału przy Rynku 10 Walne Zgromadzenie De-
legatów. Delegaci reprezentowali blisko 400 członków Stowarzyszenia. Ustępujący prezes 
Oddziału Antoni Maziarka podsumował mijającą kadencję. W swoim wystąpieniu nawią-
zał do jubileuszu 35-lecia istnienia Oddziału Tarnowskiego SEP. Niewątpliwie wspomnie-
nia o niedawnym jubileuszu były jeszcze wciąż żywe wśród delegatów. Dokonano wyboru 
władz na XII kadencję 2006-2010.
 Nowym prezesem Oddziału został Władysław Bochenek. Wybrano również 
dwóch wiceprezesów - Aleksandra Gawryała i Władysława Łabuza. Sekretarzem został 
ustępujący prezes Antoni Maziarka a skarbnikiem została ponownie Grażyna Dąbrowska. 
Członkami Zarządu zostali wybrani Stanisław Baran, Grzegorz Bosowski, Marek Kostyrzew-
ski, Krzysztof Mikulski, Janusz Onak, Marek Przebięda, Zbigniew Papuga, Roman Stadnicki, 
Jan Sznajder, Roman Szymkowiak i Andrzej Wojtanowski.
 Wybrano członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali Bolesław Kurowski, Paweł 
Bartecki i Zygmunt Stańczyk a Sądu Koleżeńskiego Anatol Wesołowski, Andrzej Jaglarz  
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i Tadeusz Wachtl.
 Nowy Zarząd powołał Radę Nadzorczą nad Komisjami Kwalifikacyjnymi w składzie 
Jan Kozioł, Paweł Bartecki i Tadeusz Wachtl. Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa został 
Marek Kostrzewski a Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa utworzyli Stanisław Baran, Adam Dych-
toń i Stanisław Kozioł. Na kierownika Ośrodka Szkolenia powołano Anatola Wesołowskiego. 
Przewodniczącymi Sekcji Energetyki Zawodowej został Adama Dychtoń, Sekcji Instalacji  
i Urządzeń Elektrycznych Bolesław Kurowski i Sekcji Automatyki Przemysłowej Marek 
Przybięda. Na przewodniczącego Klubu Seniora wybrano Jana Koziarę. Powołano również 
Radę Programową Zarządu, której przewodniczącym został Wacław Lis i pełnomocnika ds. 
Samorządów Inżynierskich, którym został Antoni Kawik.
 21 kwietnia 2006 r. minęła 80 rocznica śmierci wielkiego polskiego wy-
nalazcy Jana Szczepanika związanego rodzinnie z Tarnowem. Organizatora-
mi uroczystości rocznicowych były Fundacja im. Jana Szczepanika, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika oraz OT SEP. Podczas uro-
czystości, która odbyła się w Teatrze Tarnowskim, wręczono czterem członkom OT 
SEP Medale im. Jana Szczepanika. Medale otrzymali Lubomir Kiljan, Bolesław Kurow-
ski, Teresa Lisak i Jacek Sumera. Jednocześnie wręczono dyplomy i nagrody pieniężne 
ufundowane przez OT SEP dla najlepszych uczniów średnich szkół technicznych. Otrzy-
mali je Wojciech Jamróg z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, Łukasz Czarnik i Do-
minik Jeleń z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz Marian Rębilas  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Brzesku.
 Zarząd Oddziału był reprezentowany przez prezesa OT Władysława Bochenka 
oraz sekretarza OT Antoniego Maziarkę na XXXIII Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich, który został wyznaczonym na 23-24 czerwca 2006 r. w Łodzi. 
Na wiosnę 2006 r. wmurowano na budynku przy Rynku 10, który jest m.in. siedzibą OT SEP 
tablicę Stowarzyszenia.
 14 marca Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę, że w związku z zaprzestaniem 
działalności Koła nr 17 przy Policji w Tarnowie następuje jego rozwiązanie.
 Oddział Tarnowski SEP, społeczeństwo Tarnowa, członkowie wielu Oddziałów SEP  
w całej Polsce zostali poruszeni wiadomością o zgonie Tadeusza Wachta, który zmarł 28 
sierpnia 2006 r. w Tarnowie. Tadeusz Wachtl był prezesem NOT w Tarnowie, prezesem OT 
SEP przez dwie kadencje, człowiekiem o niezwykłych walorach moralnych i intelektual-
nych. Wspomnienia o Zmarłym zamieścił „Biuletynie Informacyjny OT SEP”. 
 Po raz kolejny OT SEP przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego. Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 
20 września 2006 r. nagrodzono laureatów dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
 W maju 2006 roku Zarząd Oddziału zorganizował wycieczkę do Londynu. Zwie-
dzono między innymi: Twierdzę Tower ze Skarbcem, Windsor, Katedrę św.Pawła, Muzeum 
Narodowe, Teatr Szekspira, Muzeum Figur Woskowych oraz najsłynniejszy żaglowiec świa-
ta, Cutty Sark, znajdujący się w suchym doku w Greenwich pod Londynem.
 W 2006 r. członkowie OT SEP wzięli udział w przepięknej wyprawie na dawne 
Kresy Rzeczypospolitej m.in. do Kamieńca Podolskiego i Chocimia. Wycieczka nad Dniestr 
i Czeremosz miała miejsce w czerwcu 2006 r. W październiku Koło nr 1 zorganizowało wy-
cieczkę do Krakowa i Niepołomic. W programie przewidziano zwiedzanie m.in. Królewskie-
go Zamku w Niepołomicach, Muzeum Lotnictwa i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 
Tradycyjnie podczas spotkania Zarządu w dniu 19 grudnia 2006 r. przyjęto plan pracy na 
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2007 r. Wpisano również w poczet SEP ośmiu nowych członków. Po części oficjalnej odbyło 
się tradycyjne spotkanie opłatkowe, podczas którego składano sobie serdeczne życzenia 
świąteczne oraz noworoczne. 
W dniu 2 stycznia 2007 r. OT SEP poniósł kolejną wielką stratę. Zmarł w wieku 80 lat Zdzi-
sław Liwo, wieloletni członek OT SEP i w latach 1966-1968 prezes Koła nr 1. 
 27 lutego 2007 r. odbył się w Sali Błękitnej przy ulicy Lwowskiej Bal Elektryków 
 i jak zwykle dostarczył wielu wzruszeń i wspaniałej zabawy.
 Przewodnim tematem Tarnowskich Dni Elektryki, które obchodzono 29 i 31 maja 
2007 r. było „Ograniczenie strat energii, budowa bezpiecznych linii elektroenergetycznych 
i szybka lokalizacja zakłóceń w sieciach średnich napięć”. Referaty wygłosili m.in. prof. Je-
rzy Kulczycki z AGH i mgr inż. Halina Argasińska z Energoprojektu Kraków. Ze strony Od-
działu organizowali je m.in. Adam Dychtoń, Roman Szymkowiak i Zbigniew Papuga.
 W 2007 r. Zarząd Główny SEP powołał Centralną Sekcję Energetyki Odnawialnej  
i Ochrony Środowiska. W pracach Sekcji uczestniczył Andrzej Jaglarz z OT SEP.
 19 września 2007 r. wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu na naj-
lepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego. Laureatami 
zostali m.in. Łukasz Kuraś, Marcin Kaczmarczyk, Dariusz Kołodziej, Paweł Kuchta, Marek 
Abramowicz, Łukasz Biel, Tomasz Jankowicz, Marcin Kozyra, Dominik Srebro i Przemysław 
Irzykowski.
 We wrześniu 2007 r. członkowie Oddziału Tarnowskiego SEP wzięli udział w wy-
cieczce turystyczno-krajoznawczej do Francji. Zachwycano się Paryżem i jego zabytkami 
oraz innymi historycznymi miejscami. Jak zwykle po podróży relację z jej przebiegu zamie-
ścił w „Biuletynie” Jerzy Zgłobica.
 Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia Zarząd Oddziału Tarnowskiego 
spotkał się 21 grudnia na świąteczno-noworocznym posiedzeniu. Przyjęto sprawozdanie 
za rok 2007. Zakreślono plan pracy na rok 2008. Przyjęto nowych członków zwyczajnych  
a także członka wspierającego, którym została spółka Ampli. Od tej pory OT SEP wspierało 
sześć firm - ENION S.A., ZAKŁADY AZOTOWE Tarnów-Mościce SA, Spółka ENERGO MARKET 
ZET sp. z o.o., Firma ELSBUD, Spółka LUXIMEX i AMPLI SA. Podczas opłatkowego spotkania 
składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne. 
 26 stycznia 2008 r. odbył się organizowany tradycyjnie w karnawale Bal Elektry-
ka, który otworzył wiceprezes Oddziału Władysław Łabuz. Potem zaczęły się tańce przepla-
tane konkursami towarzyskimi i występami artystycznymi. Suto zastawione stoły przycią-
gały uczestników balu. Bal cieszył się jak zwykle dużym powodzeniem, zaś goście bawili 
się na Sali Błękitnej Zakładu Energetycznego do białego rana. 
 Ośrodek Szkolenia Zawodowego OT SEP przygotował na 2008 r. nowe rodzaje 
szkoleń praktycznych na Poligonie przy ulicy Kryształowej. Zaproponowano ciekawą ofer-
tę dla kandydatów i osób zatrudnionych przy pracach kontrolno-pomiarowych.
 Mały jubileusz obchodziła Redakcja „Biuletynu Informacyjnego OT SEP” w związ-
ku z wydaniem 30 numeru „Biuletynu”. Pierwszy numer ukazał się w maju 1995 r. z ini-
cjatywy wiceprezesa Bolesława Kurowskiego i został wydany z okazji 25-lecia istnienia 
Oddziału. Autorami artykułów w tym pierwszym numerze byli m.in. Tadeusz Wachtl, Jan 
Sznajder, Andrzej Wojtanowski, Janusz Grabowski. Słowo wstępne do pierwszego numeru  
„Biuletynu” napisał ówczesny prezes Oddziału Marian Mirek. Kolegium Redakcyjne sta-
nowili wówczas Andrzej Wojtanowski, Andrzej Liwo, Alina Kłosowicz oraz autorzy współ-
pracujący Bolesław Kurowski, Jan Strzałka i Tadeusz Wachtl. W roku małego jubileuszu re-
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daktorem naczelnym pełniącym tę funkcję od początku, pozostawał Andrzej Wojtanowski  
a redaktorami działów byli Bolesław Kurowski i Andrzej Liwo. „Biuletyn Informacyjny Od-
działu Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich” ukazywał się nieustannie, mimo 
wielu kłopotów. Członkowie OT SEP sięgali po nowe numery, znajdując w nich zarówno te-
matykę techniczną, historyczną, towarzyską jak i specjalistyczną. Były w nich także poezje, 
humoreski, wspomnienia z podróży czy wycieczek, również ciekawe materiały dotyczące 
historii energetyki tarnowskiej czy biogramy ludzi tworzących jej historię. 
 5 maja 2008 r. na spotkaniu Prezydium Zarządu OT SEP przyjęto nowy Regula-
min działania Komisji Kwalifikacyjnych przy Oddziale. Uzgodniono zasady wykorzystywa-
nia programu komputerowego dla celów edycji świadectw kwalifikacyjnych oraz tworze-
nia bazy danych statystycznych związanych z funkcjonowaniem Komisji.
 W dniach 28 i 30 maja 2008 r. zostały zorganizowane kolejne Tarnowskie Dni Elek-
tryki. W pierwszym dniu miejscem TDE była aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  
 Wykład inauguracyjny wygłosił honorowy gość ks. prof. Michał Heller, wielki 
przyjaciel Oddziału Tarnowskiego SEP. Wśród gości obecni byli prezydent Tarnowa Ryszard 
Ścigała oraz prorektor PWSZ dr Józef Węglarz. W czasie uroczystości przyznano znakomi-
temu tarnowianinowi, kosmologowi i teologowi, znanemu poza granicami Polski ks. prof. 
Michałowi Hellerowi Medal im. Jana Szczepanika. W maju 2008 r. rozstrzygnięto konkurs 
na najlepszego ucznia technicznej średniej szkoły. Nagrody i dyplomy otrzymali Leszek 
Iwaniec i Maciej Włodek z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, Piotr Olszówka i Piotr 
Albin z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz Łukasz Smaga i Rafał 
Wolak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku.
 W dniach 4-6 czerwca 2008 r. prezes Władysław Bochenek oraz członkowie OT 
SEP Grzegorz Bosowski i Andrzej Gruszka wzięli udział w IX Międzynarodowej Konfe-
rencji Prac Pod Napięciem ICOLIM 2008 odbywającej się w Toruniu. Podczas konferencji 
pracownicy ZE Tarnów Mirosław Wieczorek, Janusz Kulig i Jan Zabawa zademonstrowali 
technologię prac pod napięciem polegającą na podłączeniu nowego złącza kablowego 
do sieci przy zachowaniu przepływu prądu obciążenia w układzie zasilania. W dniach 11 
do 15 czerwca 2008 r. liczna grupa członków Oddziału wzięła udział w pięknej i ciekawej 
wyciecze naukowo-turystycznej do Norwegii.
 W 2008 r. Enion S.A. Oddział w Tarnowie Zakład Energetyczny Tarnów zmienił 
nazwę na Enion Grupa Tauron SA Oddział w Tarnowie Zakład Energetyczny Tarnów. 
 Podczas wrześniowego zebrania Prezydium Zarządu OT SEP omówiło przyszłorocz-
ne centralne uroczystości związane z 90 rocznicą powstania SEP oraz organizacją Kongresu 
Energetyki Polskiej. 14 listopada OT zorganizował szkolenie „Ochrona odgromowa w świetle 
nowej normy PN-EN 62305”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim 
udział blisko 60 osób. Z kolei 3 grudnia 2008 r. Zarząd OT SEP zorganizował konferencję nauko-
wą „Wysokorezystancyjne zwarcia z ziemią w sieciach napowietrznych średniego napięcia”.  
W konferencji wzięły udział firmy zajmujące się energetyką w regionie tarnowskim m.in. 
Control Process, ZA w Tarnowie, PKP Energetyka, Firma Oponiarska Dębica, PGE-Dystrubu-
cja Rzeszów oraz Enion oddziały z Krakowa, Bielska-Białej i Tarnowa.
 W dniach 3-4 marca 2009 r. Zarząd OT SEP zorganizował szkolenie członków Komi-
sji Kwalifikacyjnych. Odbyło się ono w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Muszynie.  
W szkoleniu wzięli udział członkowie Komisji działających przy Oddziale Tarnowskim tj. Ko-
misje nr 262 i 263, jak również członkowie Komisji funkcjonujących przy Enion S.A. Oddział  
w Tarnowie.
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 Nagrody im. Jana Szczepanika dla najlepszych absolwentów technicznych szkół 
średnich w specjalnościach elektroenergetyka, elektronika i innych pokrewnych zostały 
przyznane w 2009 roku  siedmiu uczniom z czterech szkół, w tym po raz pierwszy ab-
solwentowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Laureatami zostali Dominik Ciurej  
i Jarosław Korus z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Jan Dolasiński 
 i Paweł Okas z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, Tomasz Mendel i Adrian Kozdroń 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku i Mateusz Szczudło z Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 1 w Dębicy.
 Na Tarnowskich Dniach Elektryki, które obchodzone były 25 i 27 maja 2009 r. mó-
wiono m.in. o lustrzance cyfrowej, o sieciach WLAN, telewizji cyfrowej a także o silnikach 
elektrycznych stosowanych w samochodach hybrydowych. W maju członkowie Oddziału 
wzięli udział w wycieczce turystyczno-szkoleniowej do Szwajcarii, gdzie zapoznano się  
z funkcjonowaniem elektrowni atomowej w Gösgen.
 W 2009 r. społeczność sepowska obchodziła 90-lecie Stowarzyszenia Elektryków  
Polskich. Zarząd Główny SEP postanowił ustanowić i wybić Medal 90-lecia SEP. Inauguracja 
Roku Jubileuszowego nastąpiła 17 czerwca 2009 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego  
w Warszawie. Ukoronowaniem obchodów był Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany  
w Warszawie w dniach 2-4 września 2009 r. w Gmachu Głównym Politechniki. Medal 90-le-
cia SEP przyznano m.in. Oddziałowi Enion S.A Zakład Energetyczny w Tarnowie, ZA w Tar-
nowie-Mościcach oraz z Oddziału Tarnowskiego SEP 12 osobom.
 Oddział Tarnowski SEP od kilku lat przyznaje nagrody w Konkursie dla Studen-
tów. W roku 2009 w konkursie na najlepszą pracę dyplomową studentów technicznych 
szkół wyższych regionu tarnowskiego nagrodzeni zostali Andrzej Gieracki w dziedzinie 
elektroenergetyki, Łukasz Jeż i Mariusz Lech w dziedzinie informatyki i automatyki oraz 
Piotr Pałach. Inspiracją dla organizatorów konkursu było zwrócenie uwagi różnych środo-
wisk zawodowych na wyróżniających się studentów wyższych szkół technicznych a tym 
samym ułatwienie najzdolniejszym startu zawodowego.
 9 grudnia 2009 r. Oddział Tarnowski SEP zorganizował wspólnie z firmą Control 
Process S.A. seminarium „Rozdzielnice średniego napięcia - współczesne rozwiązania, za-
stosowanie, doświadczenia”. 
 Bardzo uroczysty charakter miało świąteczno-noworoczne spotkanie Zarządu 
Oddziału Tarnowskiego SEP, które miało miejsce w dniu 18 grudnia 2009 r. w sali restaura-
cyjnej Kasyno w Tarnowie-Mościcach. Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych prezes OT 
SEP Władysław Bochenek. Gościem honorowym spotkania był prof. Jerzy Barglik, prezes 
Zarządu Głównego SEP. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i instytucji wspierających 
Oddział Tarnowski SEP. Enion S.A. Oddział w Tarnowie reprezentowali dyrektor naczelny 
Janusz Onak a także dyrektor dystrybucji Jan Sznajder, dyrektor ekonomiczno-finansowy 
Walentyna Gniewek i dyrektor ds. usług dystrybucyjnych Grzegorz Marek. Zakłady Azo-
towe w Tarnowie-Mościcach reprezentowali wiceprezes Zarządu Witold Szczypiński oraz 
członek Zarządu Franciszek Bernat. W spotkaniu uczestniczył m.in. Jacek Sumera - prezes 
Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie. Obecni byli prezesi Kół, Komisji, Sądu Kole-
żeńskiego, Rad Nadzorczych i Sekcji. 
 Głównym punktem uroczystego spotkania było wręczenie przez prof. Jerzego 
Barglika, prezesa ZG SEP Medali 90-lecia SEP. Medale otrzymali członkowie wspierający OT 
SEP - Enion S.A. Oddział w Tarnowie Zakład Energetyczny Tarnów, Zakłady Azotowe w Tar-
nowie-Mościcach a indywidualnie Władysław Bochenek, Grażyna Dąbrowska, Adam Dych-
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toń, Marek Kostyrzewski, Bolesław Kurowski, Wacław Lis, Antoni Maziarka, Janusz Onak, 
Marian Strzała, Anatol Wesołowski i Andrzej Wojtanowski. Wręczenie Medali 90-lecia SEP 
było wielkim wyróżnieniem dla tarnowskiego środowiska.
 W pierwszym kwartale 2010 r. zakończyły się kadencje wybranych Zarządów  
w Kołach SEP a także w Oddziale Tarnowskim SEP. W styczniu 2010 r. przeprowadzono 
nowe wybory w Kołach SEP i wybrano nowe władze. Prezesami Kół zostali:

Koło nr 1 ( Enion SA Oddział w Tarnowie ) - Andrzej Liwo•	
Kolo nr 2 ( Tamel ) - Bogdan Sasak•	
Koło nr 3 ( ZA w Tarnowie-Mościcach SA) - Władysław Łabuz•	
Koło nr 4 ( TP SA ) - Zbigniew Papuga•	
Koło nr 5 ( Terenowe ) - Jan Koziara•	
Koło nr 6 ( PWSZ ) - Marian Strzała•	
Koło nr 7 ( Control Process SA ) - Waldemar Tadel•	
Koło nr 8 ( RWSE ) - Jerzy Pikul•	
Koło nr 9 ( ZSME ) - Grażyna Smolińska-Wygrzywalska•	
Koło nr 12 ( PKP ) - Jan Jaszczyński•	
Koło nr 15 ( Firma Oponiarska Dębica SA) - Bogusław Gancarz•	

Delegatami na Walne Zgromadzenie Oddziału z poszczególnych Kół zostali wybrani:

Koło nr 1 - Bochenek Władysław, Bosowski Grzegorz, Budzyńska Ewa, Dąbrowska Graży-
na, Dychtoń Adam, Elijasz Anna, Gawryał Aleksander, Gniadek Zbigniew, Grudzień Marek, 
Gruszka Marek, Jaglarz Andrzej, Kaput Zbigniew, Kawa Beata, Kawik Antoni, Kozioł Stanisław, 
Lis Wacław, Liwo Andrzej, Łacny Jerzy, Marek Paweł, Maziarka Antoni, Mikulski Krzysztof, 
Niedojadło Jerzy, Onak Janusz, Pasierb Kazimierz, Pędrak Kazimierz, Płaza Daniel, Sznajder 
Jan, Wach Janusz, Wardzała Piotr, Wesołowski Anatol, Wojtanowski Andrzej, Zduń Marcin  
i Zgłobica Jerzy
Koło nr 2 - Bukowski Jerzy, Sasak Bogdan i Sasak Sebastian
Koło nr 3 - Gańczarczyk Andrzej, Krydka Janusz, Kurowski Bolesław, Łabuz Władysław, 
Półkoszek Julian, Romaniszyn Roman, Stadnicki Roman i Sumara Piotr
Koło nr 4 - Papuga Zbigniew i Rynowski Stanisław
Koło nr 5 - Jasnosz Stanisław, Koziara Jan i Pikulska Halina
Koło nr 6 - Bielak Andrzej, Bogacz Adam, Florek Jerzy, Pieprzycki Adam i Strzała Marian
Koło nr 7 - Baran Stanisław, Przebięda Marek i Tadel Waldemar
Koło nr 8 - Pikul Jerzy i  Wiater Paweł
Koło nr 9 - Smolińska-Wygrzywalska Grażyna i Szerszeń Grzegorz
Koło nr 12 - Babiarz Leszek i Jaszczyński Jan
Koło nr 15 - Gancarz Bogusław i Świątek Jerzy.

 Wybrani Delegaci reprezentowali poszczególne Koła na zwołanym na dzień 24  
marca 2010 r. Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP.
 13 lutego 2010 r. zorganizowano Walentynkowy Bal jak nazwano w tym roku 
tradycyjny Bal Elektryków. Członkowie Tarnowskiego Oddziału bawili się doskonale do 
białego rana. Mimo panującej śnieżycy, siarczystego mrozu, temperatura na Balu była wy-
jątkowa. Wspomnieniom nie było końca. Tymczasem kadencja 2006-2010 powoli dobie-
gała końca. 
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 W marcu 2010 r. minęła kolejna kadencja OT SEP. 24 marca 2010 r. odbyło się 
Walne Zgromadzenie  Delegatów. 58 delegatów reprezentowało ponad 400 członków.
 Walne rozpoczęło się wybraniem przewodniczącego Zgromadzenia, którym zo-
stał Aleksander Gawryał, wyborem Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. Ustę-
pujący prezes Oddziału Władysław Bochenek złożył sprawozdanie i podsumował mijającą 
kadencję. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 
Koleżeńskiego udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wy-
boru władz na XIII kadencję 2010-2014.
 Prezesem na nową kadencję wybrano Antoniego Maziarkę. Wiceprezesami zo-
stali Władysław Bochenek i Władysław Łabuz. Funkcję Sekretarza powierzono Grażynie 
Smolińskiej-Wygrzywalskiej a Skarbnika Stanisławowi Koziołowi. Członkami Zarządu zo-
stali Stanisław Baran, Grzegorz Bosowski, Aleksander Gawryał, Stanisław Jasnosz, Andrzej 
Liwo, Janusz Onak, Zbigniew Papuga, Jerzy Pikul, Grażyna Smolińska-Wygrzywalska, Ma-
rian Strzała, Jan Sznajder i Waldemar Tadel. 
 Członkami Komisji Rewizyjnej na nową kadencję wybrano Bolesława  
Kurowskiego, Marka Kostrzewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Zygmunta Stańczyka a Sądu 
Koleżeńskiego Anatola Wesołowskiego, Jana Koziarę, Stanisława Rynowskiego, Romana 
Stadnickiego i  Andrzeja Wojtanowskiego. 
 Delegatami WZD-ZG zostali wybrani Stanisław Baran, Władysław Bochenek, 
Aleksander Gawryał  i z urzędu nowy Prezes OT SEP Antoni Maziarka.
Na zakończenie Walnego Zgromadzenia zabrał głos m.in. Janusz Onak dyrektor Enion 
S.A. Oddział w Tarnowie. Podziękował ustępującemu prezesowi Władysławowi Bochenko-
wi oraz całemu Zarządowi, gratulował wyboru nowemu prezesowi Antoniemu Maziarce  
i życzył nowemu Zarządowi sukcesów w XIII kadencji OT SEP.

 V.  FORMY DZIAŁALNOŚCI OT SEP

1. Ośrodek Rzeczoznawstwa

 Już przed 1985 rokiem nawiązano łączność z Izbą Rzeczoznawców działającą  
w Warszawie przy Zarządzie Głównym SEP (IR SEP) poprzez powołanie Dariusza Maciejew-
skiego jako przedstawiciela Oddziału Tarnowskiego do współpracy z Ośrodkiem Rzeczo-
znawstwa przy Oddziale Kraków. 
 W czerwcu 1988 r. w ramach IR SEP utworzono przy Oddziale Ośrodek Rzeczoznaw-
stwa SEP z Leopoldem Bacikiem jako kierownikiem. Do tego czasu tarnowscy rzeczoznawcy 
zrzeszeni byli w Ośrodku Krakowskim. Powołano również dla Ośrodka Radę Nadzorczą, której 
przewodniczącym został Bolesław Kurowski a członkami Alina Kłosowicz, Antoni Szczepanik  
i Tadeusz Wachtl.
 Celem Izby Rzeczoznawców i jej Ośrodków działających w terenie jako jednostek 
gospodarczych było i jest świadczenie usług w 26 działach specjalistycznych elektryki, jak rów-
nież rozwiązywanie problemów technicznych małych i dużych podmiotów gospodarczych. 
Tarnowski Ośrodek Rzeczoznawstwa zajmuje się nie tylko problemami elektryki, lecz również 
ekonomicznymi aspektami szeroko pojętej elektrotechniki. Ośrodek uczestniczy także w po-
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stępowaniach związanych z udzielaniem rekomendacji SEP dla wyrobów i usług elektrotech-
nicznych. W 1995 roku Tarnowski Ośrodek IR SEP skupiał 8 rzeczoznawców, 45 specjalistów  
i 4 weryfikatorów.
Izba Rzeczoznawców w okresie 40 lat istnienia przechodziła różne koleje losu. W latach 
1993 – 2000 decyzją Zarządu Głównego SEP formalnie zawieszono działalność Izby. Po-
mimo tego była kontynuowana działalność Ośrodków Rzeczoznawstwa przy Oddziałach 
SEP oraz przez grupę osób skupionych przy dawnej IR SEP w Warszawie. W kwietniu 2000 
r. IR SEP została reaktywowana, nastąpiła konsolidacja Izby, powołano również niezbędne 
agendy na szczeblu ZG SEP.
 Drugim celem Ośrodków Rzeczoznawstwa jest uzyskiwanie dochodów, które 
wspomagają finansowo działalność statutową Oddziałów SEP. Ośrodek Rzeczoznawstwa 
 z roku na rok wypracowuje zysk. Pozwoliło to między innymi na wyposażenie Tarnow-
skiego Oddziału SEP w telefax, kserokopiarkę, komputer i finansowanie statutowej dzia-
łalności Oddziału. Z biegiem lat następował powolny, lecz stały rozwój naszego Ośrodka. 
Potwierdzeniem tego jest liczna, bo około 60 osobowa kadra działających rzeczoznawców 
i specjalistów. 
W maju 1998 roku kierownikiem Ośrodka został Marek Kostyrzewski, zaś Radzie Nadzor-
czej Ośrodka przewodniczy Stanisław Baran.
 Ośrodek Rzeczoznawstwa prowadzi szeroką działalność podstawową jak również 
organizacyjną w ramach IR SEP. Jesienią 1998 Ośrodek Rzeczoznawstwa w Tarnowie zorga-
nizował w Krynicy Ogólnopolską Naradę IR SEP, która cieszyła się dużym zainteresowaniem  
i została wysoko oceniona przez uczestników narady i naczelne kierownictwa IR SEP. 
 Należy podkreślić dalszy rozwój i prężność Ośrodka Rzeczoznawstwa. Przychody 
Ośrodka w ostatnim pięcioleciu wzrosły o 45% w stosunku do poprzedniego pięciolecia. 
Poszerzyła się również lista zleceniodawców (w szczególności o Zakłady Azotowe w Tarno-
wie Mościcach S.A.).
 Z ciekawszych prac wykonanych w ostatnich latach można wymienić ekspertyzę 
linii 15 kV sporządzoną dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem linii a Organem 
Państwowego Nadzoru Budowlanego, nadzór przy budowie linii 400 kV Tarnów-Krosno, 
ekspertyzę dla POLICJI dotyczącą przyczyn pożaru budynku Tarnowskiej Telewizji Kablo-
wej.
W roku 2009 zaktualizowano listę rzeczoznawców i specjalistów Ośrodka. Stan obecny to: 
3 rzeczoznawców i 34 specjalistów.
 Na uwagę zasługuje fakt, iż od 2009 roku Ośrodek jest również wykonawcą  ro-
bót budowlanych w zakresie  sieci elektroenergetycznych.
 Rok  2009 przyniósł zmiany w obsadzie kierowniczej Ośrodka. Po jedenastu la-
tach kierowania Ośrodkiem zrezygnował  Marek Kostyrzewski a nadzór nad działalnością 
Ośrodka do końca kadencji 2006-2010  przejął Prezes Oddziału. Przewodniczącym Rady 
Ośrodka pozostał nadal Stanisław Baran.
 W kadencji 2010-2014 Ośrodkiem IR SEP kieruje Władysław Bochenek a prze-
wodniczącym Rady Ośrodka został Marek Kostyrzewski.

2. Ośrodek Szkolenia

 Działającym przy Tarnowskim Oddziale Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego od 
kilku lat kieruje Anatol Wesołowski. Ośrodek organizuje i przeprowadza różnego rodzaju 
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szkolenia, kursy i seminaria. Tematyka kursów i szkoleń dotyczy przede wszystkim prac 
pod napięciem /PPN/ do 1 kV, prac na sieciach izolowanych, pomiarów wybranych pa-
rametrów urządzeń elektrycznych, wykonywania muf i głowic kablowych średniego na-
pięcia oraz stosowania zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości. Kursy te 
odbywają się na nowoczesnym poligonie szkoleniowym byłego Zakładu Energetycznego 
Tarnów - obecnie Oddziału Tarnów Enion S.A. - i przeprowadzane są przez wysokiej klasy 
specjalistów.
 W pierwszym okresie działalności stronę organizacyjną i metodyczną kursów 
powierzono Kazimierzowi Kargulowi i Janowi Witosowi. Należy podkreślić ogromne zasłu-
gi nieżyjącego już Kazimierza Kargula w początkowym okresie organizacji Poligonu, kie-
dy to opracowano i wdrożono do stosowania programy szkoleniowe nowych technologii 
w zakresie budowy sieci napowietrznych z przewodami izolowanymi. Obecnie tj. w 2010 
roku zajęcia prowadzi 5 instruktorów. Są to Leszek Jasnosz, Mirosław Wieczorek, Jan Zaba-
wa, Janusz Kulig i Wiktor Kiełbasa. Obsługą kursów zajmuje się Marta Gubernat.  W latach 
2001 - 2010 odbyło się 53 kursów, na których przeszkolono 439 osób.
 W latach 2000 – 2010 Ośrodek Szkolenia Zawodowego przeprowadził  
w siedzibie NOT-u, znajdującej się przy Rynku 10 w Tarnowie, 140 kursów, przygotowują-
cych do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiska dozoru i eksploatacji, które ukończyło 
1970 osób.
 Cyklicznie również były organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
seminaria pod nazwą „Spotkania Elektroinstalatorskie” oraz spotkania w ramach Tarnow-
skich Dni Elektryki, które cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko wśród pracowników 
i właścicieli zakładów elektroinstalatorskich ale i projektantów, producentów urządzeń 
elektrycznych. Uczestnictwo wielu osób świadczy, że podejmowana problematyka spo-
tkań wychodziła naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom osób zajmujących się za-
wodowo określonymi tematami. Na każdym spotkaniu odbywały się prezentacje firm han-
dlowych i producentów, które w sposób przystępny wprowadzały uczestników spotkań  
w najnowocześniejsze trendy na rynku produkcji urządzeń elektrycznych.
 Częścią Ośrodka są również dwie Komisje Kwalifikacyjne - nr 262 i 263 - powołane 
przez Prezesa URE, których zadaniem jest przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych  
w zakresie eksploatacji i dozoru dla osób pracujących przy urządzeniach energetycznych. Ko-
misje w roku 2010 pracowały pod kierownictwem Antoniego Maziarki i Marka Lejki. Komisja 
262 posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycz-
nych (G1), natomiast Komisja 263 w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, gazo-
wych i cieplnych (G1,G2,G3). Od 2000 r. do marca 2010 r. obie Komisje przeegzaminowały  
12600 osób.

3. „Biuletyn” informacyjny Oddziału Tarnowskiego SEP

 „Biuletyn” OT SEP w obecnym 2010 roku obchodzi swoje piętnastolecie. Od mo-
mentu powstania w 1995 roku, nieprzerwanie wydawany jest przez Kolegium Redakcyjne 
w składzie Andrzej Wojtanowski – redaktor naczelny, Bolesław Kurowski i Andrzej Liwo.  
W ostatnich latach do zespołu dołączył Jerzy Zgłobica. W latach 1995-2010 (lipiec) ukazało 
się trzydzieści sześć wydań „Biuletynu”. Zakres poruszanych zagadnień odzwierciedla te-
matykę, którą zajmowali się członkowie SEP organizując sympozja, spotkania elektroinsta-
latorskie, wycieczki naukowo – techniczne, oraz Tarnowskie Dni Elektryki.
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 W tym czasie na łamach „Biuletynu” zaprezentowano także wiele nowości praktycz-
nych z pożytkiem dla czytelników oraz instalatorów i wykonawców. Opisywano nowości tech-
niczne celem zapoznania czytelników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i techno-
logicznymi. Informacje te były poparte wieloma przykładami ich praktycznego zastosowania.  
W „Biuletynie” zwracano szczególną uwagę na ekologię oraz energooszczędność nowo-
czesnych rozwiązań.
 W „Biuletynach” na bieżąco komentowano wydarzenia z działalności Oddzia-
łu, umożliwiając tym samym uczestniczenie większej liczbie członków SEP w jego życiu,  
a przez to wpływanie szeregowych członków na rozwój Oddziału. Pismo o charakterze 
technicznym na swoich łamach zamieszczało także akcenty humanistyczne, starając się 
tym samym rozszerzać płaszczyzny zainteresowań Czytelników.
„Biuletyn” OT SEP wpisał się mocno i na trwale w działalność Oddziału co zostało doce-
nione przez Zarząd Główny SEP przez nadanie pismu w 2005 roku Srebrnej Honorowej 
Odznaki SEP oraz 2010 Złotej Honorowej Odznaki SEP.

4. Udział OT SEP w powołaniu i działaniu samorządu zawodowego.

 Samorząd zawodowy został utworzony na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
 Jest organizacją działającą na zasadach samofinansowania. Tym, co odróżnia 
samorząd zawodowy od ogółu zrzeszeń działających na podstawie prawa o stowarzy-
szeniach jest posiadanie ustawowo określonych praw i obowiązków publicznych a w ślad 
za tym obowiązek wykonywania powierzonych zadań przez władze państwowe w imię 
ochrony interesu publicznego. Jego działania podlegają ustawowej kontroli organu pań-
stwa jakim jest Minister Infrastruktury.
 W 2001 r. powstawały w kraju Okręgowe Komitety Organizacyjne dla przeprowa-
dzenia demokratycznych wyborów delegatów na I Zjazd Okręgowych Izb Inżynierów Bu-
downictwa i na I Zjazd Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Wyborów doko-
nano spośród grona członków, którzy wcześniej dokonali swego wpisu do Izby Inżynierów  
Budownictwa.
 Krajowy Komitet Organizacyjny Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa określił 
liczbę okręgowych izb na 17 i ustalił ich obszary działania, które pokrywały się w zasadzie  
z wojewódzkim podziałem administracyjnym kraju. Do Małopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa (MOIIB) swój akces przynależności zgłosiło ponad 7 tysięcy inżynierów  
i techników różnych specjalności.
 W tworzenie samorządu zawodowego Inżynierów Budownictwa włączyły się 
Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne działające na terenie kraju. Oddział Tarnowski SEP 
do zabezpieczenia interesów swych członków w tworzonej Izbie delegował Antoniego Ka-
wika.
 Po przeprowadzonych wyborach na I czteroletnią kadencję, w struktury Mało-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa weszli koledzy z Tarnowskiego SEP - An-
toni Kawik, któremu powierzono funkcję wice przewodniczącego Rady MOIIB, Bogdan Du-
szyński i Krzysztof Janusz, który zostali członkami Rady MOIIB i Anatol Wesołowski, który 
został członkiem zespołu ds. Procesów Budowlanych MOIIB.
 Pierwsza kadencja, przypadająca na lata 2002 – 2006, była okresem organizacyj-
nym dla działań zarówno na szczeblu okręgowym jak i krajowym. Izba Małopolska swoją 
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działalność w 2002 roku rozpoczęła przy stanie ponad 7 tysięcy członków i poświęciła ten 
czas w głównej mierze sprawom organizacyjnym w zakresie swych struktur i Biura obsłu-
gującego pracę wszystkich powołanych organów i członków.
 Na pierwszą swą siedzibę MOIIB wynajęła pomieszczenie w budynku przy ul. 
Warszawskiej 17 w Krakowie. Uruchomiła również stronę internetową, zaczęła wydawać 
biuletyn informacyjny, celem bieżącego informowania jej członków o ich prawach i obo-
wiązkach a także o pracach Izby.
 Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego tarnowskiego środo-
wiska, Antoni Kawik podjął starania, aby utworzyć w Tarnowie delegaturę te-
renową Izby, w formie punktu informacyjnego. Starania te zostały zakończo-
ne sukcesem i poprzez to przynależność do Izby przestała być uciążliwą. Jej 
członkowie w ten sposób zaczęli dostrzegać to, że jest ona pomocna w czasach trud-
nego rynku robót budowlanych. Początkowo punkt informacyjny był prowadzony  
w budynku NOT  przy Rynku 10,  później zaś ze względu na łatwiejszy dojazd w budynku 
przy ul. Konarskiego 4, gdzie działa we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 17.
Punkt Informacyjny pełni rolę pośrednika administracyjnej obsługi członków i sympaty-
ków Izby. Głównymi zadaniami punktu są:

Przyjmowanie pism i wniosków o wpisanie na listę członków, czasowe zawiesza-1. 
nie i odwieszanie członkostwa, oraz przyjmowanie innych pism wymagających 
zajęcia stanowiska MOIIB
Wydawanie książek praktyki zawodowej i udzielanie informacji o wymaganym 2. 
zakresie wykształcenia zawodowego dla uzyskania uprawnień w poszczegól-
nych specjalnościach budowlanych, informowanie o sposobie dokumentowa-
nia przebiegu praktyki zawodowej i informowanie o przebiegu egzaminów na 
uprawnienia budowlane
Udostępnianie członkom MOIIB specjalistycznych czasopism technicznych, 3. 
informacji prawnej zawartej w systemie LEX i Polskich Norm z programu INTE-
GRAM łącznie z możliwością ich wydruku.

 Ponadto punkt informacyjny współorganizował z OT SEP szkolenia w zakresie istot-
nych zmian w prawie budowlanym, oraz szkolenia z zakresu wdrażania nowych technologii  
w budownictwie. Punkt nadal organizuje szkolenia i seminaria celem umożliwienia  inży-
nierom i technikom ułatwionego dostępu do nowości technicznych i do często zmieniają-
cych się przepisów prawnych.
 Od 1 stycznia 2003 roku samorząd zawodowy Inżynierów Budownictwa rozpoczął 
wykonywanie swoich ustawowych i statutowych obowiązków powierzonych mu przez pań-
stwo, kiedy to przejął od wojewodów prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane 
 i tytuł rzeczoznawcy budowlanego.
 Samorząd obowiązki te wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność. Za jakość realizacji zadań samorząd ponosi odpowiedzialność cywilną  
i administracyjno – prawną.
 Samorząd sprawuje nadzór nad należytym i sumiennym wykonywanie zawodu. 
Współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, oraz 
innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami naukowo – technicznymi 
w zakresie budownictwa. Dla swoich członków organizuje szkolenia oraz udziela pomocy 
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prawnej i materialnej. MOIIB realizuje zadania o obowiązkowym ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej członków Izby, ubezpiecza zbiorowo swoich członków na 
kwotę 50000 €.
 Liczba czynnych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestro-
wanych  w okręgowych izbach na koniec II kadencji przekroczyła 100000 członków. Izba 
Małopolska należy do największych w Polsce. W 2002 roku liczyła ok. 7200 członków, zaś 
na koniec 2009 roku zrzeszała 10000 czynnych członków.
 W Krakowie Izba działa już we własnej siedzibie, z dobrze zorganizowanym i wy-
posażonym dla potrzeb członków Biurem mieszczącym się przy ul. Czarnowiejskiej 80.

5. Kapituła Medalu im. Jana Szczepanika

 W dniu 16 grudnia 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału na wniosek Bolesła-
wa Kurowskiego i Mariana Strzały Zarząd postanowił ustanowić medal i nagrodę im. Jana 
Szczepanika, wielkiego polskiego wynalazcy, wybitnego Polaka i Tarnowianina, obywatela 
świata, zwanego „Da Vinci z Galicji”. Ideą tego pomysłu było po pierwsze propagowanie 
postaci Jana Szczepanika, jego osiągnięć w dziedzinie techniki ale także a może przede 
wszystkim wyróżnienie tym Medalem ludzi, którzy jak czytamy w „Regulaminie Medalu” 
…. posiadają wybitne osiągnięcia zawodowe i wynalazcze, wykazują duże zaangażowanie 
społeczne i propagują wiedzę techniczną.
 Zgodnie z postanowieniem Zarządu zostało wybitych 20 sztuk Medalu. W kwiet-
niu 2005 roku powołano Kapitułę Medalu w skład której weszli Adam Dychtoń, Bolesław 
Kurowski, Marian Strzała, Tadeusz Wachtl i Anatol Wesołowski. 
 Pięć pierwszych Medali zastało wręczonych w 2005 roku na uroczystej gali 
 w hotelu Bristol z okazji XXXV-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP. Medale otrzymali Tade-
usz Wachtl, wybitny wynalazca i racjonalizator, były Główny Energetyk Zakładów Mecha-
nicznych w Tarnowie, Jan Sznajder, aktywny członek SEP, moderator najważniejszych ce-
lów organizacyjnych Oddziału, dyrektor Dystrybucji w Zakładzie Energetycznym Tarnów, 
Zbigniew Papuga, inżynier telekomunikacji w TP SA, Jan Rogowski, racjonalizator z Firmy 
Oponiarskiej Dębica, oraz  Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie, członek wspierający SEP.
 23 lutego 2006 r. na zaproszenie Fundacji im. Jana Szczepanika odbyła się w tar-
nowskim Teatrze im. Solskiego, z okazji 80 rocznicy śmierci Jana Szczepanika uroczystość, 
na której zostały wręczone kolejne cztery Medale. Medalem zostali uhonorowani Teresa 
Lisak, wieloletni nauczyciel przedmiotów elektrycznych w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Tarnowie, Bolesław Kurowski, nestor tarnowskich elektryków, człowiek 
oddany technice, twórca wielu rozwiązań wprowadzonych w Zakładach Azotowych  
w Tarnowie, Jacek Sumera, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczel-
nej Organizacji Technicznej Oddział w Tarnowie, były dyrektor ds. Handlowych Zakładu 
Energetycznego Tarnów, Lubomir Kiljan, były pracownik Telekomunikacji Polskiej, dwu-
krotnie odznaczony za zasługi w dziedzinie racjonalizacji.
 Kolejny Medal został wręczony w dniu 28 maja 2008 r. w auli Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Tarnowie z okazji Tarnowskich Dni Elektryki księdzu profesorowi Michałowi 
Hellerowi, wybitnemu teologowi i kosmologowi.
 Coroczna Nagroda im. Jana Szczepanika jest przyznawana od 2006 r. najlepsze-
mu uczniowi szkoły średniej w regionie tarnowskim o profilu elektrycznym, który wykazu-
je większe od przeciętnej zdolności techniczne w zakresie szeroko pojętej elektryki i tele-
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informatyki. Wnioski do Zarządu Oddziału o przyznanie nagrody kierowane są przez Rady 
Pedagogiczne poszczególnych szkół. 

6. Sekcje działające przy OT SEP

 W październiku 1970 r. z inicjatywy Koła Terenowego nr 5 powstała na jego bazie 
Sekcja Energetyki Przemysłowej OT SEP, do której później zgłosili udział członkowie innych kół 
( Kół nr 2, 3, 4, 8, 9). Zadaniem sekcji było dążenie do konsolidacji środowiska technicznego, na 
drodze koleżeńskich spotkań umożliwiających poznanie aktualnych nowości technicznych, 
z ewentualną możliwością wykorzystania ich w bieżącej pracy zawodowej. Zamierzenia te 
były realizowane przez liczne referaty wygłaszane na każdym zebraniu Sekcji, wycieczki 
techniczne, sympozja, wystawy branżowych firm i dyskusje na tematy związane z eksplo-
atacją urządzeń energetycznych.
 Postanowiono także nawiązać kontakt ze służbami energetycznymi mniejszych 
zakładów celem udzielania im pomocy technicznej w ramach prowadzonej działalności 
społecznej. Dlatego w roku 1971 opracowano ankietę o charakterze sondażowym, którą 
wysłano do zakładów przemysłowych naszego regionu. Uzyskane tą drogą dane miały za-
wierać nie tylko informacje o występujących tam trudnościach technicznych, ale również 
informacje o zastosowanych praktycznie ciekawszych rozwiązaniach, przynoszących efek-
ty z zakresu racjonalizacji i oszczędnej gospodarki energetycznej, czy poprawy warunków 
pracy, które sprawdziły się w eksploatacji. Na podstawie uzyskanych materiałów i naszych 
doświadczeń zawodowych, zorganizowano naradę energetyków naszego regionu na te-
mat „Kierunki racjonalnej i oszczędnej eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach 
przemysłowych”.
 Spotkania Sekcji odbywały się średnio 4 razy w roku, na których prócz informa-
cji dotyczących aktualnych nowości technicznych, były wygłaszane referaty o szerszym 
zakresie tematycznym. Oto przykłady niektórych z nich - „Wpływ niezawodności zasilania 
i parametrów dostarczanej energii elektrycznej na kształtowanie się procesów produk-
cyjnych zakładu”, „Zagadnienie nadprzewodnictwa i aktualny stan jego wykorzystania”, 
„Magnetyczne uzdatnianie paliw gazowych i płynnych” połączone z pokazem magnety-
zerów produkcji USA i prototypów wykonanych przez naszą Sekcję, seminarium „Pompy 
ciepła OW 300 PC” z równoczesną prezentacją tych pomp przez specjalistów firmy EDA 
 z Poniatowej, „Wpływ malowania osprzętu elektrycznego na jego chłodzenie”, „Zagadnie-
nie eksploatacji kolektorów słonecznych w naszych warunkach”. Ten ostatni referat wzbu-
dził zainteresowanie i z inicjatywy Sekcji zaprojektowano dla celów doświadczalnych 
kolektor słoneczny przy dwóch niskich kątach oświetlenia, który potwierdził możliwość 
praktycznego wykorzystania ich do celów domowych. Równocześnie zebrano uwagi do-
tyczące pewnej modernizacji kolektora. Zorganizowano również wystawę wyrobów firmy 
Heimeier w zakresie automatyki CO i programów komputerowych oraz firmy „Instalterm” 
- instalatora i dystrybutora sterowników ALPA i kotłów dwufunkcyjnych.
 Na zaproszenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, przewodniczący 
Sekcji Tadeusz Wachtl, wziął udział w organizowanej monotematycznej konferencji szko-
leniowej „Atmosfery regulowane w obróbce cieplnej”, na której wygłosił referat „Doświad-
czenia Zakładów Mechanicznych Ponar – Tarnów z eksploatacji pieców PEKAT, a szczegól-
nie ich modernizacji”.
 Długoletnim przewodniczącym Sekcji Energetyki Przemysłowej był Tadeusz 
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Wachtl, który nadawał ton pracy sekcji i był jej animatorem. To dzięki jego zaangażowaniu 
sekcja ta była przez wiele lat jedną z najbardziej aktywnych, jeśli nie najbardziej aktywną, 
z działających w Oddziale Tarnowskim SEP. 
 W pierwszej kadencji zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP 1970-1973 powołane 
zostały oprócz Sekcji Energetyki Przemysłowej jeszcze cztery inne sekcje. Były to Sekcja 
Energetyczna, której przewodniczył Marian Mirek, Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych  
z przewodniczącym Bolesławem Kurowskim, Sekcja Elektroniki pod przewodnictwem 
Edwarda Pieciula i Sekcja Telekomunikacji, której przewodniczył Ludwik Dziedzic.
 Sekcja Telekomunikacji, która została utworzona u zarania początków Oddziału 
Tarnowskiego SEP również aktywnie wpisała się w historię OT SEP. Jej pierwszym przewod-
niczącym był Ludwik Dziedzic, po nim pałeczkę przejął Roman Dzieński. Sekcja ta od prawie  
samego początku tj. od 1997 roku brała czynny udział w organizacji sztandarowej imprezy 
Oddziału Tarnowskiego SEP jaką są Tarnowskie Dni Elektryki. Wtedy to sekcja pod kierun-
kiem v-ce Prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Romana Dzieńskiego zorganizowała TDE  
w roku „Światowych Dni Telekomunikacji”, które w całości były poświęcone Internetowi 
- nowemu medium komunikowania się. To wtedy  z budynku Oddziału NOT dzięki uprzej-
mości Telekomunikacji Polskiej S.A. której członkami sekcji byli jej pracownicy i przy współ-
pracy z wiodącą wtedy na polskim rynku informatycznym sądecką firmą OPTIMUS zesta-
wiono i udostępniono pierwsze łącza internetowe dla praktycznej prezentacji możliwości 
tego nowego medium.
 Po tragicznej śmierci Romana Dzieńskiego zdawało się, że sekcja przestanie istnieć. 
Jednak dzięki determinacji kilku kolegów sekcja przetrwała trudny okres.  Od tamtego czasu 
do chwili obecnej jej przewodniczącym jest Zbigniew Papuga. Pomimo spadku liczebnego 
członków spowodowanego przekształceniami Telekomunikacji Polskiej S.A. i związanymi  
z tym zwolnieniami pracowników, sekcja działa nadal aktywnie w ramach Koła SEP nr 4. 
Sekcja jest współorganizatorem Tarnowskich Dni Elektryki i to dzięki jej zaangażowaniu  
w 2000 roku TDE nie straciły swojej ciągłości. 
 Sekcja Elektroniki  powstała jako jedna z pierwszych w Oddziale Tarnowskim SEP. 
Pierwszym jej przewodniczącym  był Edward Pieciul. Sekcja ta, dzięki osobie swojego ów-
czesnego przewodniczącego, również wiceprezesa OT SEP położyła duże zasługi nie tylko 
dla Oddziału Tarnowskiego SEP, ale również dla całego miasta Tarnowa. Edward Pieciul był 
bowiem autorem zamierzenia uruchomienia II Programu TVP w Tarnowie, miasta wtedy 
powiatowego, co na ówczesne czasy było ewenementem w skali kraju.
 W kolejnej drugiej kadencji 1972-1975 nastąpił liczebny i jakościowy rozwój OT 
SEP. Odbiciem tej tendencji było powstanie w tym okresie dwóch nowych sekcji – Sekcji 
Elektrowni z przewodniczącym Zbigniewem Kłosowiczem i Sekcji Informatyki z Romanem 
Hałacińskim.
W kadencji 1975-1978 rozpoczęły działalność kolejne nowe sekcje – Sekcja Postępu Tech-
nicznego pod przewodnictwem Romana Lubicha i Sekcja Eksploatacji pod przewodnic-
twem kol. Władysława Słowika.
 Przez kolejne kadencje działała większość z założonych w tym okresie sekcji. 
Sprawozdanie zarządu za kadencję lat 1987-1990 podaje, że ….. „W Oddziale nadal działa-
ły sekcje - Energetyczna, Energetyki Przemysłowej, Telekomunikacji, Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych”…… oraz powstała w międzyczasie Sekcja Energetyzacji Wsi.
 Pomimo niesprzyjających warunków działania OT SEP w kadencji 1990-1994 
związanych m.in. ze śmiercią dwóch kolejnych prezesów, działalność sekcji nie zamierała. 
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Dowodem na to są organizowane przez sekcje różne szkolenia, konferencje czy wycieczki. 
W okresie tym działały:

Sekcja Energetyczna – przewodniczący mgr inż. Marian Mirek•	
Sekcja Energetyki Przemysłowej - przewodniczący mgr inż. Tadeusz Wachtl•	
Sekcja Telekomunikacji - przewodniczący  inż. Roman Dzieński•	
Sekcja Informatyki - przewodniczący mgr inż. Roman Hałaciński•	
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - przewodniczący mgr inż. Bolesław •	
Kurowski
Sekcja Elektryfikacji Wsi - przewodniczący inż. Antoni Kawik•	
Sekcja Elektroniki - przewodniczący dr inż. Władysław Iwaniec•	

 W tym trudnym okresie czasu Koło nr 1 oraz Sekcja Energetyki zrealizowały dwa 
spotkania informacyjno-dyskusyjne o tematach „Nowe przepisy o ochronie przeciwporaże-
niowej” i „Pokaz prac pod napięciem na linii 400 kV” ( wymiana izolatorów ) wraz z informacją  
o sprzęcie.
 Roman Hałaciński siłami Sekcji Informatyki zorganizował kursokonferencję „Wyko-
rzystanie narzędzi informatycznych i doświadczeń firmy BULL w procesie przekształceń go-
spodarki w małych, średnich i dużych zakładach pracy”, która wzbudziła duże zainteresowanie  
a owocem tego spotkania były konkretne zamówienia.
 Sekcja Telekomunikacji z Kołem Nr 4 zorganizowała ciekawą wycieczkę do Telewi-
zyjnego Ośrodka Nadawczego w Zawadzie k. Tarnowa mającą na celu zapoznanie się jej uczest-
ników z nowoczesnymi rozwiązaniami przesyłania programów TV. Również ta Sekcja wraz  
z Kołem nr 4 zorganizowały wycieczkę do Dębna, gdzie jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
 z nowo wybudowaną nowoczesną elektroniczną centralą telefoniczną. Wycieczka ta połą-
czona była jak zwykle z naukową prelekcją oraz zawierała część rozrywkowo-zabawową.
 Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała kursokonferencję  
„Ochrona przeciwporażeniowa” wg normy PN/E-05009 z referatem wygłoszonym przez 
mgr inż. A.Boczkowskiego przedstawiciela Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego  
„Elektromontaż” Warszawa i odczyt „Instalacje elektryczne w pomieszczeniach  
zagrożonych wybuchem”.
 Sekcja Energetyki Przemysłowej przygotowała referat połączony z dyskusją na  
temat „Wiedza współczesnego świata o strukturze materii i nowe techniki eksperymentalne”. 
Sekcja ta w tym okresie czasu utrzymywała stały kontakt z Wojewódzkim Klubem Techniki  
i Racjonalizacji, gdzie członkowie Sekcji pełnili dyżury, udzielając porad i pomocy  
racjonalizatorom.
 Sekcja Energetyki Przemysłowej wspólnie z Sekcją Energetyzacji Wsi zorganizo-
wały spotkanie, na którym omawiano „Izolowane sieci napowietrzne” oraz „Pompy ciepła” 
produkcji krajowej.
 W tym czasie Sekcja Telekomunikacji zorganizowała ciekawą konferencję „Świa-
tłowody”. Temat ten prezentowany był przez specjalistów z Ośrodka Techniki Optoelek-
tronicznej w Lublinie. Należy podkreślić, że w ślad za tą konferencją odbyła się narada 
dotycząca aplikacji światłowodów w energetyce, a także wycieczka  do Ośrodka Optoelek-
troniki w Lublinie.
 Najbardziej aktywną sekcją naukowo-techniczną przy Oddziale Tarnowskim SEP 
była w tym okresie niewątpliwie Sekcja Energetyki Przemysłowej z jej niezłomnym prze-
wodniczącym kol. Tadeuszem Wachtlem. Nie sposób wymienić prezentowanych przez 
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niego tematów. Na często zwoływanych spotkaniach, wśród stałych bywalców były prze-
kazywane najświeższe ciekawostki techniczne jak np. najnowsze osiągnięcia z dziedziny 
budowy materii, elektrownie wiatrowe w Polsce i.t.d.
 Następna kadencja 1994-1998 była również owocna w pracach sekcji. W tym 
okresie czasu zorganizowano siłami sekcji seminaria naukowo-techniczne. Sekcja Teleko-
munikacji przygotowała seminarium z udziałem czołowych producentów na temat „Moż-
liwości eksploatacyjne central abonenckich” i wycieczkę do Centrum Usług Satelitarnych  
w Psarach, połączoną ze zwiedzaniem zabytkowego klasztoru w Wąchocku oraz jaskini 
Raj, zaś Sekcja Informatyki wraz z Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie dwudniowe semina-
rium „TARINFO ’96 – Informatyka bliżej użytkownika”. 
 W tym okresie zorganizowane zostały dwa regionalne sympozja  „Ograniczniki 
przepięć w sieciach średnich napięć” oraz „Ochrona od przepięć w sieciach niskiego napię-
cia”.                   
  W sympozjach wzięli udział znani specjaliści: dr inż. J.Arciszewski, prof. dr inż. 
A.Sowa, prof. dr inż. R.Kosztaluk, mgr inż. K.Wincencik. Sympozjum zorganizowała Sekcja 
Energetyki.Mgr inż. Tadeusz Wachtl wygłosił w ramach Sekcja Energetyki Przemysłowej 
prelekcję na temat nowości w technice.
 Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przygotowała dwie prelekcje z zakresu 
budowy i eksploatacja urządzeń i maszyn w wykonaniu przeciwwybuchowym i prelekcję 
„Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej”.
 W kolejnych latach działalność sekcji ulegała pewnym modyfikacjom związanym 
ze zmianami personalnymi i zmianą zainteresowań członków SEP. W kadencji 1994-1998 
nadal działały następujące sekcje naukowo-techniczne:

 Sekcja Energetyczna•	
 Sekcja Energetyki Przemysłowej•	
 Sekcja Telekomunikacji•	
 Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych•	
 Sekcja Elektroniki.•	

 W kadencji 2006-2010 przewodniczącym Sekcji Energetyki Zawodowej został 
Adam Dychtoń, Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych był nadal Bolesław Kurowski  
a nowoutworzonej Sekcji Automatyki Przemysłowej Marek Przebięda.

 W podsumowaniu należy podkreślić, że działania różnych sekcji ubogacały dzia-
łalność Oddziału Tarnowskiego SEP. Niekiedy to one były wręcz miejscem, gdzie organi-
zowane były różne imprezy nie tylko doraźne, ale i cykliczne, które kreowały działalność 
tarnowskiego SEP-u. Należy obiektywnie zaznaczyć, że w chwili obecnej przy dokonującej 
się zmianie pokoleniowej przeżywają one pewien kryzys.

7. Tarnowskie Dni Elektryki

 W roku 1966 zrodziła się, w powstałym w październiku 1965 roku Kole nr 3, dzia-
łającym przy Zakładach Azotowych w Tarnowie myśl, aby zorganizować wystawę tech-
niczną. Wystawa TARNOWSKIE DNI ELEKTRYKI została umieszczona w reprezentacyjnej Sali 
Lustrzanej przy ul. Wałowej w Tarnowie i pokazywała urządzenia i najnowsze elementy 
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elektroniczne, jakimi były wtedy diody, tranzystory i pierwsze układy elektroniczne. Urzą-
dzenia były wypożyczone z różnych wydziałów Zakładów Azotowych. Pokazano również 
na niej słynne wtedy produkty Zakładów Azotowych - tworzywa sztuczne PCV i kaprolak-
tam. Osobami uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu byli m.in. Bolesław Kurowski ów-
czesny członek Zarządu Koła nr 3, Salomon Marian – mistrz Wydziału Elektrycznego ZA 
oraz Hałaciński Roman i Sowiński Marian. Osoby te zostały wsparte organizacyjnie przez 
kierownika Wydziału Elektrycznego ZA Lecha Trzaskalskiego i Głównego Inżyniera ZA 
Zdzisława Łysonia. Jak wspomina Bolesław Kurowski odbyła się ona w maju 1966 r. i trwa-
ła dwa dni. Przez wystawę przewinęło się spore grono uczniów tarnowskich szkół i wiele 
osób indywidualnych.  
 W trzydzieści lat później w 1996 r., dzięki staraniom Bolesława Kurowskiego i nie-
żyjącego już Tadeusza Wachtla, w tamtym okresie członków Zarządu Oddziału Tarnowskie-
go SEP, idea Tarnowskich Dni Elektryki odżyła ponownie. Przekonali oni Zarząd Oddziału SEP  
o potrzebie zainicjowania takiej imprezy technicznej i Zarząd pod ówczesnym kierownic-
twem prezesa Antoniego Maziarki podjął to wyzwanie, które praktycznie nieprzerwanie 
trwa do dzisiaj. 
 Początkowo przez kilka lat impreza odbywała się w siedzibie Tarnowskiego Oddziału 
NOT przy Rynku 10. Tak było do końca XX wieku. Z nowym wiekiem Tarnowskie Dni Elektryki 
przeniosły się do Sali Błękitnej Zakładu Energetycznego mieszczącej się przy ul. Lwowskiej  
w Tarnowie. Od pierwszych edycji do dzisiaj TDE były organizowane w ramach Dni Tarno-
wa, wpisując się w ten sposób w życie naszego miasta. 
 Pierwsze TDE zorganizowane w 1996 roku odbyły się w dniach 29-30 maja  
w Sali im. H. Ziemnickiego i obejmowały odczyty i prelekcje, prezentacje prac dyplo-
mowych uczniów tarnowskich techników elektrycznych, prezentacje urządzeń i sprzętu 
elektrycznego przygotowane przez specjalnie zaproszone firmy handlowe, projektowe 
 i montażowe, spotkania z młodzieżą i wycieczki do tarnowskich zakładów – Zakładów 
Azotowych, FSE Tamel i stacji Tarnów – Radlna 400/220 kV ZET.
 Głównym prelegentem był specjalny gość, dr inż. Jan Strzałka z AGH w Krakowie, 
który wygłosił referat na temat ochrony przeciwporażeniowej.  W ten sposób TDE związały 
się na stałe ze środowiskiem naukowym - do dzisiaj goszczono wielu znakomitych gości, 
 w tym profesorów różnych polskich uczelni.
 Kolejne TDE w 1997 roku - w roku „Światowych Dni Telekomunikacji” - zostały po-
święcone Internetowi wchodzącemu wtedy w życie nowemu medium komunikowania się. 
Na TDE zostali zaproszeni specjaliści z krakowskiego oddziału jednej z wiodących wtedy  
w kraju firmy komputerowej OPTIMUS, którzy przybliżali uczestnikom TDE nowe zagad-
nienia komunikacji internetowej dzieląc się nowinkami technicznymi. Dzięki uprzejmości 
Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład w Tarnowie, specjalnie z budynku Oddziału NOT na 
czas Tarnowskich Dni Elektryki zestawiono i udostępniono łącza internetowe aby praktycz-
nie zaprezentować możliwości Internetu.
 Impreza została organizacyjnie przygotowana przez Sekcję Telekomunikacji 
 Tarnowskiego Oddziału SEP. Do organizacji przyczynił się w znaczący sposób nieżyjący już 
v-ce Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Roman Dzieński.
 W 1998 roku Roman Szymkowiak z ramienia Zarządu Tarnowskiego Oddziału  
SEP został obarczony z urzędu organizacją TDE. Dołączyli do niego Adam Dychtoń Przewodni-
czący Koła nr 1 działającego przy Zakładzie Energetycznym i Zbigniew Papuga Przewodniczą-
cy Koła nr 4 działającego przy Telekomunikacji Polskiej. Ten trzyosobowy zespół od tamtego  



47
czasu do dzisiaj zajmuje się ich organizacją. Jest on wspierany doraźnie przez wiele osób, 
które w różny sposób, czasami drobny ale istotny, pomagają w organizacji Tarnowskich 
 Dni Elektryki.  
 TDE trwają zazwyczaj dwa dni, chociaż były lata szczególne, kiedy trwały cztery, 
tak jak było to w 1998 roku, czy trzy w 1996 roku. Organizowane są na przełomie maja 
 i czerwca. Przez imprezę przewinęło się wielu znakomitych gości, kilkunastu profesorów 
i doktorów, nie wspominając o wielu magistrach. Gościliśmy wielokrotnie naukowców  
z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, z Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej i in-
nych ośrodków naukowych. Również nasza tarnowska uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, poprzez udział kilku jej pracowników wpisuje się od lat w historię TDE. Dzięki 
uprzejmości władz uczelni nieprzerwanie od 2004 roku, jeden z dni TDE organizowany jest 
na terenie PWSZ w Tarnowie. W 2005 roku Tarnowskie Dni Elektryki poświęcone zagadnie-
niom związanym z maszynami elektrycznymi odbywały się na terenie FSE Tamel i PWSZ.
 Na TDE prezentowano różnorodne tematy. Zarówno związane bezpośrednio 
 z elektryką i energetyką, jak i z dziedzinami pokrewnymi, jakimi są informatyka i internet, 
telekomunikacja i współczesne techniki rejestracji obrazu i dźwięku, poprzez zagadnienia 
kosmologiczne i filozoficzne. Przykładem tych ostatnich niech będą Tarnowskie Dni Elek-
tryki z roku 2008. Specjalnym gościem i główną postacią TDE był znany w świecie filozof  
i kosmolog, laureat prestiżowej nagrody Tempeltona, wyróżniony właśnie na TDE Meda-
lem im. Jana Szczepanika przez nasze tarnowskie środowisko elektryków, ks. prof. Michał 
Heller - członek honorowy naszego Tarnowskiego Oddziału SEP. Jego wykład na temat 
ciemnej materii był wysłuchany przez przybyłych ze zrozumiałym zainteresowaniem.  
Gośćmi TDE byli również Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała i prorektor PWSZ  
dr Józef Węglarz. 
 Od samego zarania Tarnowskim Dniom Elektryki towarzyszył „Biuletyn” Oddziału 
Tarnowskiego SEP, który informował o tym wydarzeniu. Bardzo często jego kolejne nume-
ry ukazywały się specjalnie na TDE. Również były w nim zamieszczane, jeśli nie wystąpienia 
zaproszonych gości, to skróty z nich, czasami niewielkie kronikarskie adnotacje. Jest to 
 o tyle cenne, że w miarę upływu lat, czas zaciera ludzi i wydarzenia. Dzięki „Biuletynowi” 
jest możliwe dzisiaj odtworzenie pewnych faktów sprzed kilkunastu już lat.
 Kronika Tarnowskiego Oddziału SEP również odnotowywała wydarzenia związane 
z organizacją TDE ale w znacznie skromniejszy sposób, czasem niepełny. Tarnowskie Dni Elek-
tryki jako wieloletnie już wydarzenie w naszym tarnowskim środowisku były również wzmian-
kowane w monografii „30 lat Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, 
która ukazała się w 2000 roku, w „Suplemencie do monografii Oddziału Tarnowskiego SEP”  
z 2005 roku, a także w monografii „50 lat Koła Nr 1 SEP przy Zakładzie Energetycznym 
Tarnów S.A.”, która ukazała się w 2001 roku. Opracowaniem wszystkich tych wydawnictw 
zajmował się tarnowski historyk Antoni Sypek przy współudziale redakcyjnym m.in. An-
drzeja Wojtanowskiego – redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego Oddziału Tar-
nowskiego SEP”. 
Tarnowskim Dniom Elektryki towarzyszyły często inne imprezy takie jak wystawy pokon-
kursowych prac plastycznych organizowanych dla dzieci szkół podstawowych, czy wystawy 
prac dyplomowych i pokonkursowych uczniów tarnowskich techników nagradzanych przez  
Tarnowski Oddział SEP.
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8. Konkursy prac dyplomowych.

Konkurs dla absolwentów szkół średnich 

 Przez kilka lat wśród członków Oddziału Tarnowskiego SEP rodziła się idea na-
wiązawania kontaktów nie tylko ze środowiskami zawodowymi związanymi z branżą elek-
tryczną ale również młodym pokoleniem, które dopiero kształciło się i zdobywało niezbęd-
ną wiedzę by rozpocząć swoją zawodową drogę życia. W miarę upływy czasu inicjatywa 
ta została zrealizowana. Nawiązano kontakty ze szkołami średnimi regionu tarnowskiego,  
w których kształciła się młodzież. W wyniku przemyśleń i wielu dyskusji uznano, że najlep-
szą formą będzie nie tylko zainteresowanie się osiągnięciami uczniów ale także docenienie 
ich pracy, a tym samym stworzenie zachęty dla  młodzieży do dalszej edukacji. Z inicjaty-
wy OT SEP i we współpracy z ówczesnym Zakładem Energetycznym Tarnów S.A., w 1998 
r. zorganizowano pierwszy „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów szkół 
technicznych o profilu elektrycznym regionu tarnowskiego”.
 Już pierwsza edycja konkursu pokazała, że zarówno młodzież jak i nauczyciele 
z dużym zainteresowaniem i przychylnością przyjęli ten konkurs. Zgłoszono wiele prac  
dyplomowych napisanych przez przyszłych techników. Komisja konkursowa złożona z wielu 
doświadczonych inżynierów, członków OT SEP pod przewodnictwem Bolesława Kurowskie-
go i przy współudziale m.in. Jana Sznajdera, Tadeusza Wachtla, Zbigniewa Papugi, Juliana  
Półkoszka oraz wielu innych specjalistów z różnych branż energetyki, dokonała oceny 
zgłoszonych prac i nagrodziła trzy spośród nich.
 Pierwsze miejsce zajęła praca „Mikroprocesorowy System Edukacyjny” Pawła 
Barwińskiego, Macieja Fąfary i Magdaleny Góreckiej, uczniów z Zespołu Szkół Mechanicz-
no - Elektrycznych w Tarnowie. Drugie miejsce przyznano pracy „Tablica świetlna infor-
macyjna o temperaturze, ciśnieniu i wilgotności”, która została wykonana przez Tomasza 
Markuszewskiego, Marcina Radwańskiego i Krzysztofa Mikę z Zespołu Szkół Technicznych 
w Mościcach. Trzecie miejsce otrzymała również praca z Zespołu Szkół Technicznych  
w Mościcach „Elektronowy lokalizator uszkodzeń w kablu energetycznym” wykonana 
przez Adama Węża.
 Dodatkowo Komisja Konkursowa przyznała dwa wyróżnienia, które otrzymali 
Artur Kwiek i Rafał Hołda z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie za pracę 
„Analiza wpływu harmonicznych na pracą sieci” i Zbigniew Fulda z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie za pracę „Projekt i wykonanie sekundomierza wyzwalanego dwuse-
kundowo”. Z formy i efektów przeprowadzonego konkursu byli zadowoleni wszyscy, or-
ganizatorzy, nauczyciele ale przede wszystkim uczniowie. Nie było zatem wątpliwości, że 
konkurs należy wpisać do kalendarza OT SEP jako stałą pozycję.
 Kolejne lata pokazały, że konkurs cieszył się wśród uczniów coraz większym zain-
teresowaniem. Ponieważ branża elektryczna ma wiele pokrewnych kierunków, to do kon-
kursu zapraszano również uczniów kształcących się w klasach o pokrewnych profilach. 
 W konkursie systematycznie brali udział uczniowie trzech szkół regionu tarnow-
skiego tj. Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektryczny w Tarnowie, Zespołu Szkół Technicznych  
w Tarnowie Mościcach oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Brzesku (obec-
nie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku). Nagrody fundowane przez OT SEP 
(w formie finansowej) wręczane były przez członków Zarządu podczas uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego.
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 W kolejnym 1999 roku pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała praca Sławomi-
ra Burzy i Łukasza Imioło „Zasilacz prądu stałego i zmiennego z wyświetlaniem prądu i na-
pięcia”, drugą nagrodę otrzymała praca Bartosza Steca i Krzysztofa Ziobera „Oddziaływanie 
sieci najwyższych napięć na środowisko na podstawie pomiarów”, a trzecią praca Pawła 
Korczaka, Marcina Kowalskiego i Anny Rojek „Wykonanie planszy sterowanej mikroproce-
sorem 8951”. Wszyscy nagrodzeni byli uczniami Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycz-
nych w Tarnowie.
 Podczas kolejnej edycji konkursu w 2000 roku Komisja Konkursowa dokonała 
oceny 13 nadesłanych prac dyplomowych. Pierwszą nagrodę otrzymała wtedy praca „Ko-
munikator elektroniczny dla osób niepełnosprawnych” autorstwa Grzegorza Iwańca i Mi-
chała Stokłosy, drugą nagrodę przyznano pracy wykonanej przez Mariana Lizaka i Daniela 
Króla „Procesor Dolby Souround”. Obie te nagrody otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Me-
chaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Trzecią nagrodę za pracę „Wykonanie sterownika na 
kartę magnetyczną w Sali 127” otrzymał Michał Brzuchacz z Zespołu Szkół Technicznych 
w Tarnowie. Ponadto Komisja konkursowa wyróżniła pracę „Narzędzia do tworzenia stron 
www” wykonaną przez Marka Piątka, Łukasza Frączka i Szymona Franczyka z Zespołu Szkół 
Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie i pracę „Zaprojektowanie i wykonanie stanowi-
ska do badania układów optoelektrycznych” Marka Walata z Zespołu Szkół Technicznych  
w Tarnowie. 
 W roku 2001 pierwszej nagrody nie przyznano. Dwie drugie nagrody otrzymali 
Piotr Sikora i Łukasz Stono za pracę „Modernizacja ogrzewania elektrycznego dwóch sal 
w ZSO” z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie i Mariusz Stępień i Miro-
sław Zaleśny za pracę „Gablota obrazująca działanie wyłącznika przeciwporażeniowego” 
z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku. Laureatami trzeciej nagrody zo-
stali Krzysztof Długosz, Andrzej Kot i Patryk Wietech za pracę „Zasilacz symetryczny dużej 
mocy” z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie  Mościcach. Przyznano również nagrody 
za zajęcie czwartego miejsca. Otrzymali je Marcin Gwóźdź i Artur Prorok za pracę „Sys-
tem obsługujący bazę danych pomocy dydaktycznych w pracowni historycznej” z Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie i Krzysztof Gałązka i Marcin Święch za pracę 
„Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe” z Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Brzesku.
 W następnym 2002 roku Komisja Konkursowa wyróżniła pierwszą nagrodą Grzego-
rza Kotarbę i Rafała Pajonka z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Brzesku za „Wy-
konanie centralki alarmowej i klawiatury numerycznej do uzbrajania systemu”. W tym roku 
przyznano również dwie równorzędne drugie i trzecie nagrody. Drugie nagrody otrzymali 
Dariusz Tryba z Zespołu Szkół  Technicznych w Tarnowie Mościcach za pracę „Zaprojektuj i wy-
konaj stanowisko doświadczalne – system zarządzania i ochrony obiektów przemysłowych”  
i Jacek Flik i Krzysztof Klimek z Zespołu Szkół  Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie  za 
pracę „Zaprojektuj u wykonaj stanowisko dydaktyczne w oparciu o sterownik Mediom TSX 
Nano i terminal Megalis – automatyczne sterowanie ruchem na parkingu”. Dwoma równo-
rzędnymi trzecimi nagrodami zostali wyróżnieni uczniowie z Zespołu Szkół Mechaniczno 
– Elektrycznych w Tarnowie Piotr Kamysz i Andrzej Stańczyk za pracę „Wykonanie modelu 
współpracy magistrali J2C z komputerem PC” i Grzegorz Marecki i Jerzy Żytniak za pracę 
‘Modernizacja ogrzewania elektrycznego pomieszczeń budynku NOT w Tarnowie”.
 W 2003 roku rozstrzygnięty został kolejny konkurs. Pierwszą nagrodę przyznano 
Krzysztofowi Siwemu i Adamowi Węgrzynowi z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych  



50
w Brzesku za pracę „Projekt i wykonanie uniwersalnego sterownika dwufazowych silników 
krokowych”. Dwie drugie nagrody otrzymali Marcin Szczepanik, Marcin Wrona, Tomasz Żołądź  
i Sławomir Żywiec z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie za pracę „Za-
stosowanie sterownika TWIDO i przemiennika częstotliwości ALTIVAR18 do sekwencyjne-
go sterowania transportu pionowego” i Marcin Maruniak i Marcin Soból z Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych w Brzesku za pracę „Konduktometr”. Trzecią nagrodę przy-
znano Karolowi Kądziołce i Krzysztofowi Kołaczowi z Zespołu Szkół Technicznych w Tarno-
wie  Mościcach za pracę „Opracuj i wykonaj zestaw do badania charakterystyk wyzwalaczy 
czasowo-prądowych oraz łączników niskiego napięcia i pomiarów czasu działania”. 
 W roku 2004 Konkursu nie przeprowadzono.W 2005 roku Komisja Konkursowa 
przyznała pierwszą nagrodę Marianowi Jakubowskiemu z Zespołu Szkół Technicznych  
w Tarnowie  Mościcach za pracę „Zaprojektuj i wykonaj sterownik baterii słonecznych”.  
W tym roku przyznano również dwie równorzędne nagrody. Otrzymali je Dominik Jodłow-
ski i Krzysztof Mucha z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach za prace „Wy-
konaj remont i przystosuj do wykonania ćwiczeń dydaktycznych prądnicę prądu stałego” 
i Tomasz Górski, Dominik Palej, Łukasz Siewierski, Wojciech Krok, Dariusz Kumor i Marcin 
Sroka z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Brzesku za pracę „Wykonaj sterow-
nik mikroprocesorowy do tablicy wyników wraz z zasilaczem”. Laureatami trzeciej nagrody 
zostali Michał Marta i Mirosław Konieczny z  Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 
w Tarnowie za pracę „Amortyzatory elektromagnetyczne jako dodatkowe źródło prądu  
w samochodach o napędzie hybrydowym”.
 W takiej formie konkurs został przeprowadzany w roku 2005 po raz ostatni, kie-
dy to reforma edukacji wprowadziła znaczne zmiany w nauczaniu przyszłych techników. 
Dotychczasowe prace dyplomowe zostały zastąpione egzaminami zawodowymi. W związ-
ku z tymi zmianami, musiała również nastąpić zmiana formy konkursu. Jednak sama idea 
pozostała ta sama. Uznano wtedy, że należy nadal doceniać osiągnięcia naukowe absol-
wentów szkół o profilu elektrycznym zachęcając ich w ten sposób do dalszego kształcenia  
w tym wybranym przez nich kierunku zawodowym.
 W roku 2006 Zarząd OT SEP zastąpił dotychczasowy konkurs Nagrodą im. Jana 
Szczepanika dla najlepszych absolwentów technicznych szkół średnich. Nagroda ta jest 
przyznawana absolwentom, którzy podczas pobierania nauki w szkole średniej osiągnę-
li znaczące wyniki z przedmiotów zawodowych, byli laureatami konkursów i olimpiad 
technicznych oraz wyróżniali się swoim zaangażowaniem i zainteresowaniem tematami 
związanymi z elektryką. Nagrody te są przyznawane corocznie absolwentom zapropo-
nowanym przez Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół (Zespołu Szkół Mechanicz-
no – Elektrycznych w Tarnowie, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie  Mościcach, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr  
2 w Dębicy).
 Od  2006 roku nagrodą im. Jana Szczepanika zostali wyróżnieni następujący 
uczniowie ze średnich szkół zawodowych:

Rok 2006
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Łukasz Czarnik i Dominik •	
Jeleń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Marian Rębilas •	
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie: Wojciech Jamróg•	
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Rok 2007

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Olszewski Dawid•	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Przybyło Michał •	
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie: Tyrcha Łukasz i Biernacki Mateusz•	

Rok 2008

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Olszówka Piotr i Albin •	
Piotr
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Smaga Łukasz i Zwolak Rafał•	
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie: Iwaniec Leszek i Włodek Maciej•	

Rok 2009
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Dominik Ciuraj i Jaro-•	
sław Korus
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Tomasz Mendel, Adrian Koz-•	
droń
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie: Jan Kolasiński i Paweł Okas•	
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy: Mateusz Szczudło•	

Rok 2010
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Mariusz Januś  •	
i Mateusz  Żurowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Piotr Tryba•	
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy: Sylwester Chmiel i Mateusz Parys•	

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy młodym pokoleniem techników  
i inżynierów a dojrzałym już zawodowo zrzeszonym w SEP środowiskiem zawodowym 
elektryków jest sukcesem Oddziału Tarnowskiego SEP, promującego równocześnie ważne 
lecz często zapomniane postaci tarnowian, którzy wpisali się w historię rozwoju technicz-
nego współczesnego świata.

Konkurs dla dyplomantów technicznych szkół wyższych

 Otwarcie w Tarnowie w 1998 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nie mo-
gło zostać niezauważone przez Oddział Tarnowski SEP, tym bardziej, że jednym z otwartych 
kierunków była elektroenergetyka. Sam fakt otwarcia w Tarnowie uczelni technicznej spotkał 
się z dużym entuzjazmem technicznego środowiska. Już z dniem jej otwarcia było oczywiste, 
że dotychczasowa współpraca ze szkołami średnimi musi zostać rozszerzona o absolwentów 
tej uczelni kształcącej przyszłych elektryków. Nawiązanie kontaktów z uczelnią i studentami 
było dużą zasługą Mariana Strzały, wykładowcy PWSZ w Tarnowie, wcześniej nauczyciela  
w ZSME w Tarnowie. 
 Wraz z rozpoczęciem edukacji przyszłych inżynierów było oczywiste, że OT SEP 
będzie blisko związany z uczelnią i studentami. Pierwsi inżynierowie mieli opuścić mury 
uczelni na wiosnę 2002 r. i dlatego podczas posiedzenia Prezydium OT SEP w dniu 11 
grudnia 2001 r. Jan Sznajder wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie „Konkursu na najlep-
szą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego w dziedzinie 
elektryki”. Po dyskusji propozycja została przyjęta. Ponieważ został przedłożony do ak-
ceptacji także projekt regulaminu konkursu więc zebrani po zapoznaniu się z jego treścią 
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 i po wprowadzeniu poprawek przyjęli regulamin jednogłośnie. Jednocześnie Prezydium 
przyjęło finansową formę nagród. 
Powołano również Komisję, w której przez kilka lat pracowali głównie Bolesław Kurowski, 
Antoni Maziarka,  Tadeusz Wachtl, Jan Sznajder, Andrzej Jaglarz, Marian Strzała, Zbigniew 
Papuga i Grzegorz Bosowski, oraz wielu innych kolegów proszonych o ocenę prac w zależ-
ności od ich tematyki.
 Pierwszy Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wyższych szkół 
technicznych regionu tarnowskiego został zorganizowany przez OT SEP, oraz Zakład  
Energetyczny Tarnów S.A. 
 W dniu 5 lutego 2002 r. Komisja konkursowa SEP zorganizowała w Sali Niebieskiej 
ZET S.A.  prezentację zgłoszonych 12 prac z dziedziny elektroenergetyki wykonanych przez 
studentów PWSZ. Promotorem zgłoszonych prac był prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki. Prace 
oceniono wg kryteriów takich jak wartość merytoryczna, prezentacja pracy, jakość edytorska  
i umiejętność obrony przedstawionych prac i wniosków.
 W wyniku przesłuchania referujących swe prace dyplomantów oraz wewnętrznych 
konsultacji, Komisja wyłoniła laureatów pierwszego konkursu. Dwa równorzędne pierw-
sze miejsca zajęły prace Tomasza Marty i Łukasza Mruka „Analiza techniczna i ekonomiczna 
metod zmniejszania odchyleń napięcia w sieci niskiego napięcia przez montaż regulatora 
napięcia lub wprowadzenia dodatkowego obwodu” i Grzegorza Iskry i Tomasza Możdże-
nia „Analiza ciągu sieciowego średniego napięcia Radomyśl – Jamy pod kątem zasilania  
odbiorców”.
 Ponadto praca dyplomowa „Koncepcja modernizacji układu sieciowego średnie-
go napięcia na terenie miasta Tarnowa z uwzględnieniem napięcia 15 kV” wykonana przez 
Krzysztofa Gieronia i Andrzeja Romaniszyna została nagrodzona przez Dyrekcję ZET S.A.  
jako najbardziej przydatna dla zakładu.
 Ważnym momentem w prezentacji prac dyplomowych przed Komisją konkur-
sową składającą się z wielu doświadczonych inżynierów było przygotowanie materiałów 
audiowizualnych przez autorów a także przekonywujący sposób argumentacji i meryto-
ryczne przygotowanie. Przy okazji Komisja starała się zainteresować młodzież działalno-
ścią SEP-u ukazując możliwości jakie stwarza dla niej Stowarzyszenie. Zaowocowało to 
utworzeniem koła SEP przy PWSZ w Tarnowie. 
 Kolejne lata przynosiły nowych laureatów w organizowanych systematycznie 
przez OT SEP konkursach. Ponieważ wzrosła liczba kierunków na jakich mogła kształcić 
się młodzież na PWSZ, postanowiono do konkursu dopuszczać również prace dyplomowe 
absolwentów kończących kierunki zbliżone (pokrewne) do elektrycznych.
 W roku 2003 na konkurs wpłynęło 8 prac. Ze względu na znaczne zróżnicowanie 
tematyki prac dyplomowych Komisja podzieliła prace na dwie grupy - elektroenergetycz-
ną /sześć prac/ i elektroniczno-informatyczną /dwie prace/.
 Komisja konkursowa w oparciu o ocenę prac dyplomowych i ich prezentację w dniu 
23 kwietnia 2003 r. przyznała w grupie elektroenergetycznej dwie drugie nagrody ( pierwszej 
nagrody nie przyznano ), które otrzymali Marek Bąk i Ernest Kapka za pracę „Analiza awaryj-
ności kabli SN w ZE Tarnów S.A.” i Sebastian Batko za pracę „Warunki przesyłu energii elektrycz-
nej liniami napowietrznymi i kablowymi prądu stałego”. Promotorem obu prac była prof. dr 
inż. Barbara Florkowska. Również w tej grupie przyznano dwie trzecie nagrody. Otrzymali  
je Tomasz Drwal i Andrzej Janas za pracę „Wpływ elektrowni wiatrowych na sieć elektro-
energetyczną” i Tomasz Marszalik za pracę „Wyładowania atmosferyczne – analiza zagroże-
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nia piorunowego obiektu”. Promotorami tych prac byli kolejno prof. dr inż. Jerzy Kulczycki 
i prof. dr hab. inż. Romuald Włodek.
 W grupie elektroniczno-informatycznej przyznano dwie drugie nagrody. Otrzy-
mali je Marcin Kowalski i Edyta Kulig za pracę „System rozpoznawania twarzy” i Piotr Hudy 
i Marek Cnota za pracę „Skanowanie kształtów brył z oprogramowaniem 3D”. Promotorem 
obydwu prac był dr inż. Stanisław Fuksa.
 W kolejnym 2004 roku w grupie elektroenergetycznej pierwszą nagrodę za 
pracę „Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców” otrzymali Michał Gancarz i Michał 
Koniuch.  Komisja przyznała drugą nagrodę Łukaszowi Kłosowi i Łukaszowi Niziołkowi za 
pracę „Energooszczędność w instalacjach elektrycznych”. Również przyznano dwie równo-
rzędne trzecie nagrody. Otrzymali je Marcin Karasiński za pracę „Prognozowanie obciążeń 
odbiorców komunalnych” i Marcin Witkowski i Witold Ziajor za pracę „Ocena oświetlenia 
ulicznego na przykładzie miasta Tarnowa”.
 W grupie elektroniczno – informatycznej pierwsze miejsce zajęła praca Daniela 
Króla „Mikroprocesorowy układ do pomiaru charakterystyk sprzętu audio”. Drugiego miej-
sca nie przyznano. Trzecie miejsce zajęła praca Piotra Kocika i Marcina Stachury „Programo-
walny przekaźnik prądowy”.
 W 2005 roku Komisja konkursowa wyróżniła w grupie energetycznej pierw-
szym miejscem Grzegorza Święcha za pracę „Metody obliczania oświetlenia elektryczne-
go wnętrz”. W tym roku przyznano również dwa równorzędne drugie miejsca - Danielowi 
Kilianowi za pracę „Elektryczne oświetlenie pomieszczeń, w szczególności pomieszczenia 
szkolne” i Sylwestrowi Piechurze za pracę „Obliczenia zwarciowe w sieciach przemysło-
wych średniego napięcia”. Trzecie miejsce otrzymała Iwona Makowiec za „Analizę metod 
regulacji napięcia w sieciach przemysłowych”.
 W grupie prac elektroniczno – informatycznych pierwszym miejscem zostali na-
grodzeni Paweł Żołądź i Piotr Kapustka za pracę „System SCADA do współpracy ze środo-
wiskiem MATLAB/SIMULINK”, zaś drugie miejsce zajęła praca Roberta Tomczyka „Projekt  
i implementacja sklepu internetowego z wykorzystaniem bazy danych”.
 W 2006 roku pierwszego miejsca w grupie prac elektroenergetycznych nie przy-
znano a drugim miejscem został wyróżniony Janusz Słowik za pracę „Projektowanie roz-
dzielnic elektroenergetycznych niskiego napięcia”, trzecim Łukasz Kobylarz i Tomasz Kuba-
la za pracę „Nowoczesne systemy elektroinstalacyjne w obiektach budowlanych”.
Laureatem konkursu nagrodzonym pierwszym miejscem w grupie elektroniczno-informa-
tycznej został Konrad Stanuszek za pracę „Mikroprocesorowy system sterowania robotem”, 
drugie  miejsce przyznano Piotrowi Bolkowi za pracę „Mikroprocesorowy układ zabezpie-
czeń silników asynchronicznych”, zaś trzecie Łukaszowi Radwańskiemu i Janowi Rzepce za 
pracę „Konstrukcja mikroprocesorowego sterownika mostka falowniczego”.
 W kolejnych latach w pracach Komisji uczestniczyli głównie Grzegorz Bosowski, 
Bolesław Kurowski, Aleksander Gawryał, Adam Dychtoń, Andrzej Jaglarz i Krzysztof Mikul-
ski. W 2007 roku w grupie prac elektroenergetycznych pierwszego miejsca nie przyznano. 
Za to przyznano dwa drugie równorzędne nagrody, które otrzymali Łukasz Karaś i Marcin 
Kaczmarczyk za pracę „Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych w obiektach 
służby zdrowia” i Krzysztof Czapiga i Radosław Dychtoń za „Zasady doboru i warunki sto-
sowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych”. Trzecie miej-
sce w tej grupie przyznano Dariuszowi Kołodziejowi i Pawłowi Kuchcie za „Projektowanie 
oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem programów komputerowych”. Promotorem 
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wszystkich nagrodzonych prac był dr inż. Jan Strzałka.
 W grupie prac z automatyki i informatyki pierwsze miejsce zajęła praca Marka 
Abramowicza i Łukasza Biela „Projekt i wykonanie sterownika mocy dyskryminującego 
okresowo amplitudę napięcia”, której promotorem był dr inż. Stanisław Krupa a drugie pra-
ca Tomasza Jankowicza i Marcina Kozyry „Modele symulacyjne w języku matlab przewodo-
wej i bezprzewodowej transmisji szerokopasmowej z modulacją wielotonową”, której pro-
motorem był prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński. Trzecią nagrodę otrzymali Dominik Srebro 
i Przemysław Irzykowski za  pracę „Porównanie systemów SCADA INTOUCH i PROTOOL/
PRO”, której promotorem był dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 Od 2008 roku w Konkursie były przyznawane jedynie nagrody dla najlepszych 
prac w dwóch dziedzinach tj. elektroenergetyki oraz automatyki i informatyki. Komisja 
przyznała również wyróżnienia dyplomantom, których prace były również na wysokim 
poziomie. W tym roku w dziedzinie elektroenergetyki uznano za najlepszą pracę Janusza 
Rymanowskiego i Zygmunta Saletnika „Projektowanie instalacji elektrycznych w budyn-
kach użyteczności publicznej”, której promotorem był dr. inż. Jan Strzałka a w dziedzinie 
automatyki i informatyki praca Krzysztofa Deda i Dominika Gurbisza „Opracowanie syste-
mu sterowania dla oczyszczalni ścieków”, której promotorem był dr inż. Tomasz Drabek.
 Oprócz nagród Komisja przyznała jedno wyróżnienie dla Łukasza Bączka i Krzysz-
tofa Kukli za ”Małe elektrownie wiatrowe”, której promotorem był dr inż. Jan Strojny.
 W 2009 roku Komisja oceniła za najlepszą w dziedzinie elektroenergetyki pracę 
dyplomową Andrzeja Gierackiego „Optymalizacja rozmieszczenia łączników zdalnie stero-
wanych w sieci SN”, którą promował prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki. W dziedzinie automatyki  
i informatyki za najlepszą została uznana praca Łukasza Jeża i Mariusza Lecha „Serwer 
usług internetowych na mikrokontrolerze ATMEGA32”, której promotorem był dr inż. Jacek 
Kołodziej. Komisja przyznała również wyróżnienie pracy Piotra Pałacha „Implementacja al-
gorytmu pszczelego z prezentacją multimedialną”, której promotorem był prof. dr hab. inż. 
Bogusław Filipowicz.
 W roku 2010 została ogłoszona kolejna edycja konkursu, którego laureaci zosta-
ną wyłonieni we wrześniu.

 VI. Z DZIAŁANOŚCI KÓŁ ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA   
 ELETKRYKÓW POLSKICH 

Koło nr 1 przy Zakładzie Energetycznym Tarnów  

 Pierwsze koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie powstało w 1951 
r. przy ówczesnym Zakładzie Sieci Elektrycznych (dawny OZET). Członkami założycielami 
było 26 techników i inżynierów, zaś pierwszym prezsem Koła został wybrany ówczesny 
dyrektor Zakładu inż. Leon Jakus. W kolejnych latach kołem kierował Wojciech Kluza, zaś 
w latach 1953-1966 legenda tarnowskiej energetyki Henryk Ziemnicki. Następnie do po-
czątku lat osiemdziesiątych funkcję prezesa pełnili Zdzisław Liwo, Kazimierz Danko, Stefan 
Chylak, Tadeusz Malec, Anatol Wesołowski i Zbigniew Bosowski.
 W tym okresie czasu Koło nr 1 mimo, że powstawały w Tarnowie kolejne koła,  
nadawało ton  pracy SEP-owcomom w naszym mieście, powiecie i w regionie. Stanowiło 
też bazę energetyki tarnowskiej.
 Inicjatywa powołania w Tarnowie Oddziału SEP i uniezależnienia się od macie-
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rzystego Oddziału w Krakowie wyszła m.in. od członków Koła nr 1 z Henrykiem Ziemnickim 
na czele. W 1970 r. doszło do utworzenia w Tarnowie Oddziału Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Przez kolejne lata, do chwili obecnej, członkowie Koła nr 1 aktywnie uczestniczyli 
w pracach Zarządu Oddziału.
 Podczas jubileuszu 25-lecia Koła nr 1 w 1975 r. wielu spośród członków koła 
zostało nagrodzonych za swoją działalność najwyższymi odznaczeniami SEP-owskimi.  
W latach 80 przewodniczącym koła został dyrektor ZET Józef Tabor a po nim Jacek Sumera. 
W tych latach funkcję wiceprezesa pełnił dyrektor techniczny Zakładu Jerzy Rokita, zaś 
członkami Zarządu byli m.in. Jacek Sumera, Marian Mirek i inni.
 W grudniu 1981 r. ze względu na wprowadzony w Polsce stan wojenny Koło nr 
1 przestało funkcjonować, z powodu zawieszenia w Polsce działalności wszystkich orga-
nizacji społeczno-politycznych, również Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działalność 
wznowiono dopiero w 1983 r. W latach 1984-1987 Koło nr 1 liczyło 171 członków. Cieszyło 
się ono nadal zasłużonym szacunkiem i uznaniem innych kół Oddziału Tarnowskiego SEP. 
W 1987 r. do Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie weszło 8 członków Koła nr 1, zaś do RW 
NOT 3 członków. Inżynierowie i technicy Koła nr 1 swoją wiedzą, fachowością a także do-
świadczeniem, przyczynili się do rozwoju przemysłowego Tarnowa. Na polu zawodowym 
byli inicjatorami i wykonawcami wielu przedsięwzięć technicznych.
 W 1988 r. Koło nr 1, wraz z macierzystym Oddziałem SEP, było współorganiza-
torem obchodów 80-lecia tarnowskiej energetyki. Koniec lat 80 to wymiana pokoleniowa 
wśród członków koła i pracowników ZET. Koło w tym czasie organizowało spotkania ko-
leżeńskie, inicjowało Wieczory Wspomnień czy Zaduszkowe spotkania. Animatorem tych 
spotkań był ówczesny prezes Koła Jacek Sumera, od 1989 roku dyrektor w ZET. Atmosfera 
koleżeńskości, przyjaźnie członków, wspólne lata spędzone nie tylko w pracy ale i pod-
czas częstych wycieczek turystyczno-zawodowych, wytworzyły wśród członków Koła nr 
1 szczególne więzi, niespotykane w innych kołach. Również wydarzenia polityczne lat 80 
uaktywniły wielu członków Koła. 
 Zmiany ustrojowe i transformacja gospodarcza, jakie rozpoczęły się wraz z wy-
borem prezydenta Lecha Wałęsy w 1990 r. niosły zapowiedź trudnych czasów. Członkowie 
Koła nr 1, podobnie jak Oddziału SEP w Tarnowie, oczekiwali ich z pewnym niepokojem. 
Niektórzy z nich doświadczali rozterek i osobistych dramatów. Trudności tego czasu prze-
nosiły się także na grunt koleżeński i zawodowy. Zakład Energetyczny Tarnów uległ w 1993 
r. przekształceniom własnościowym, w wyniku których powstał Zakład Energetyczny Tar-
nów S.A. W marcu 1990 r. w zmienionych warunkach ustrojowych, dokonano wyboru no-
wych władz Koła nr 1. Prezesem Koła został Wacław Lis, wicepezesem Jacek Sumera, sekre-
tarzem Józef Stec a skarbnikiem Antoni Maziarka. Członkami Zarządu Koła zostali Marek 
Grudzień, Jan Kania, Antoni Kawik, Stanisław Kozioł i Roman Szymkowiak, zaś członkami 
Komisji Rewizyjnej Ryszard Bargieł, Bogusław Chmura i Aleksander Kleszcz.
 Pomimo ubytku kadrowego, nieuchronnego w dekadzie lat 90, członkowie Koła 
nr 1 nadal podtrzymywali więzi wzajemnej przyjaźni i współpracy. Wydarzenia zachodzące 
w Kole nr 1 dokumentowano w założonej w 1976 r. Kronice Koła,  prowadzonej na począt-
ku przez Jana Bystrzyckiego.
 W 1994 roku prezesem Koła nr 1 zostaje Andrzej Wojtanowski. Koło zaczę-
ło propagować nowoczesne i ekologiczne źródła energii oparte o tzw. czystą energię.  
Członkowie koła pogłębiali wiedzę podczas organizowanych wycieczek techniczno – 
krajoznawczych celem, których były m.in. elektrownie wodne. Nie zapominano również  
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o zwiedzaniu urokliwych zakątków naszego kraju,  jak również poznawaniu dóbr kultury.
W 1998 roku prezesem Koła zostaje Adam Dychtoń. W tym czasie rozpoczęto cykl szkoleń 
„Niekonwencjonalne źródła energii”. Tematami szkolenia były „Małe elektrownie wodne”, 
„Pozyskiwanie i wykorzystanie energii geotermalnej”. Wszystkie szkolenia były połączone 
z ciekawymi wycieczkami krajoznawczymi w malownicze zakątki Słowacji. Innymi forma-
mi poszerzania wiedzy członków Stowarzyszenia, które prowadziło Koło, były prelekcje  
i odczyty. Na kolejną kadencję 2002-2006 wybrano na prezesa ponownie Adama Dychto-
nia. Również w tej kadencji zorganizowano szereg konferencji, sympozjów, szkoleń i wy-
cieczek szkoleniowo-krajoznawczych m.in. na Słowację i Węgry. Członkowie Koła aktyw-
nie uczestniczyli w organizowanych przez OT SEP Tarnowskich Dniach Energetyki. W 2005 
roku zorganizowano wycieczkę techniczną po FSE Tamel. 
W 2006 roku Adam Dychtoń zostaje prezesem Koła na kolejną trzecią już kadencję. Na 
przełomie czerwca i lipca 2006 r. zorganizowano dla członków Koła niezapomnianą wy-
cieczkę na Ukrainę. W październiku 2006 r. podczas kolejnej wycieczki zwiedzano zamek 
królewski w Niepołomicach, krakowskie Muzeum Lotnictwa i Muzeum Inżynierii Miejskiej. 
W 2008 r. Koło nr 1 zorganizowało wycieczkę do Norwegii.
28 stycznia 2010 r. podczas wyborów Zarządu Koła nr 1 prezesem zostaje wybrany Andrzej 
Liwo. W ten sposób rozpoczęto kadencję 2010-2014.
 Koło nr 1 jest nadal seniorem wszystkich sepowskich kół w Tarnowie i regionie.  
Cieszy się, jak wspomniano zasłużoną estymą i powagą. W czasie blisko 60 lat działania 
członkowie Koła wyróżniali się fachowością, wiedzą, aktywnością i szerokimi horyzonta-
mi. Zasilali szeregi Oddziału najpierw krakowskiego a od wielu lat tarnowskiego. Tworzyli 
historię miasta i regionu złotymi zgłoskami. Przynależność do Koła nr 1 była powodem do 
dumy, miejscem niezależności zawodowej a w trudnych politycznych czasach jedynym 
miejscem na aktywność prawdziwie społeczną czy zawodową.
 W tym czasie prezesami Koła nr 1 byli: Leon Jakus, Wojciech Kluza, Henryk Ziem-
nicki, Zdzisław Liwo, Kazimierz Danko, Stefan Chylak, Tadeusz Malec, Anatol Wesołowski, 
Zbigniew Bosowski, Józef Tabor, Jacek Sumera, Wacław Lis, Andrzej Wojtanowski, Adam 
Dychtoń, Andrzej Liwo.
  W latach 80 i 90 w Klubie Seniora działali aktywnie również członkowie Koła nr 1. 
Byli wśród nich Zenon Motyliński, Władysław Gala, Edmund Sumera, Henryk Składzień, Sta-
nisław Anioł, Mieczysław Studnicki, Stanisław Zakrzewski, Danuta Jasicka, Władysław Bujak  
i inni. Wielu członków Koła nr 1 zostało uhonorowanych za swoją długoletnią pracę  
społeczną w Stowarzyszeniu. I tak Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali Zbigniew 
Bosowski, Henryk Bujak, Jan Bystrzycki, Bartosz Chmura, Kazimierz Danko, Grażyna Dą-
browska, Adam Dychtoń, Tadeusz Gałuszka, Danuta Jasicka, Jan Kania, Kazimierz Kargul, 
Antoni Kawik, Jan Zygmunt Kowal, Stanisław Kozioł, Wacław Lis, Celina Lis, Andrzej Liwo, 
Zdzisław Liwo, Dariusz Lubera, Roman Lubich, Tadeusz Malec, Antoni Maziarka, Marian 
Mirek, Zenon Motyliński, Marian Mucha, Jan Niczyj, Janusz Onak, Adam Pilch, Władysław 
Słowik, Józef Stec, Jacek Sumera, Jerzy Synowiec, Roman Szymkowiak, Józef Tabor, Anatol 
Wesołowski, Andrzej Wojtanowski i Jerzy Zach.
 Złotą Odznaka Honorową SEP otrzymali Henryk Ziemnicki, Zbigniew Bosowski, 
Stefan Chylak, Władysław Gala, Antoni Kawik, Stanisław Kozioł, Wacław Lis, Tadeusz Malec, 
Antoni Maziarka, Marian Mirek, Jerzy Rokita, Józef Stec, Jacek Sumera, Józef Tabor, Anatol 
Wesołowski, Andrzej Wojtanowski i Aleksander Zieliński.
Medalem im. M.Pożaryskiego odznaczeni zostali Stefan Chylak, Dariusz Lubera, Marian 
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Mirek, Józef Tabor i Jerzy Rokita. Krzyżem Kawalerskim za działalność w SEP został odzna-
czony Henryk Ziemnicki a Srebrnym Krzyżem Zasługi Józef Stec.

Koło nr 2 przy Fabryce Silników Elektrycznych Tamel S.A.

 W 1953 roku przy ówczesnych Południowych Zakładach Wytwórczych Silników 
Elektrycznych M-7 powstało Zakładowe Koło SEP. Liczyło wówczas 30 członków założycieli.  
W momencie założenia było jednym z kół należących do Oddziału Krakowskiego SEP gdzie 
nosiło numer 19. Od 1970 roku, kiedy to utworzono Oddział Tarnowski SEP Zakładowe 
Koło przy FSE Tamel stało się kołem nowego Oddziału i otrzymało numer 2. 
 Od początku powstania Koła jego członkowie włączyli się czynnie w re-
alizację planów produkcyjnych fabryki. Zajmowali się wdrażaniem nowych tech-
nologii, instalacją nowych urządzeń i uczestniczyli w procesie produkcyjnym wy-
magającym ciągłego udoskonalania wyrobów. W następnych latach, w związku  
z rozbudową i dalszym rozwojem FSE Tamel oraz zwiększeniem asortymentu pro-
dukowanych silników, członkowie Koła SEP brali udział w tworzeniu dokumenta-
cji, wykonywaniu prototypów i uruchamianiu serii próbnych nowych wersji silni-
ków. Często zachodziła konieczność operatywnego włączania się członków SEP wraz  
z pionem technicznym zakładu do opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. Przedsię-
wzięcia te miały na celu to, aby nie dopuścić do utraty zagranicznych rynków zbytu, które  
w tym czasie były cenne dla kraju ze względu na pozyskiwane przez eksportową produk-
cję dewizy. Członkowie SEP w tym okresie złożyli wiele wniosków racjonalizatorskich, któ-
re następnie były wdrażane do produkcji. Jednym z wyróżniających się konstruktorów był 
Jan Twaróg, członek Koła SEP.
 W latach 1980-2000, jak również po 2000 roku kiedy to zakład przechodził 
gruntowną restrukturyzację, członkowie Koła Zbigniew Laurowski i Jerzy Bukowski 
wykonali wiele projektów modernizacyjnych układów sterowania elektrycznego ma-
szyn i urządzeń. Prace te były prowadzone przy współpracy z prof. Kazimierzem Wia-
trem z AGH w Krakowie i polegały na zastępowaniu tradycyjnego sterowania sterow-
nikami programowalnymi. Szczególne słowa uznania należą się wielce cenionemu  
i zasłużonemu dla FSE Tamel i SEP  Franciszkowi  Sumerze,  budowniczemu i założycie-
lowi zakładu. Z jego to m.in. inicjatywy powstał Tamel. Franciszek Sumera przepracował 
w fabryce wiele lat, był Głównym Konstruktorem fabryki.  Wychował wielu zdolnych in-
żynierów konstruktorów. Był autorem wielu referatów wygłoszonych na różnych konfe-
rencjach naukowo-technicznych, które dotyczyły konstrukcji, produkcji i eksploatacji 
silników elektrycznych. Mimo że przebywał na zasłużonej emeryturze, ciągle do ostat-
nich swoich dni był związany z zakładem, pracując na 3/5 etatu, służąc swoja wiedzą  
i doświadczeniem w zakresie konstrukcji silników elektrycznych.
 Drugą, również wielce zasłużoną osobą dla Koła nr 2, był wieloletni prezes Anto-
ni Szczepanik, który pełnił tę funkcję przez wiele kadencji. Był to człowiek oddany pracy na 
rzecz Stowarzyszenia SEP. Członkowie Koła, wyróżniający się w pracy społecznej i zawodo-
wej, byli wielokrotnie wyróżniani odznaczeniami SEP. 
 W Kole nr 2 najwięcej członków było skupionych w latach 70 i 80, kiedy to zakład 
zatrudniał 3600 pracowników. Wtedy ich liczba dochodziła do 100, z czego 30-40% było ka-
drą inżynierską. Obecnie po restrukturyzacji fabryka zatrudnia 900 pracowników a Koło liczy   
19-tu członków. Prezesem Koła nr 2 w 2010 r. został wybrany Bogdan Sasak.
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Koło nr 3 przy Zakładach Azotowych w Tarnowie

 Liczna grupa inżynierów i techników elektryków i energetyków pracująca w Za-
kładach Azotowych w Tarnowie, nie mając własnej organizacji z konieczności skupiała się 
w działającym na terenie zakładu dużym oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego (SITPCH).
 Elektrycy w ZA będący członkami SITPCH wyróżniali się spośród innych grup 
zawodowych solidarnością i solidnością działań, która szczególnie ujawniała się nieraz  
w czasie licznych kłopotów i problemów jakie niosło życie. Ich praca zawodowa miała duży 
wpływ na funkcjonowanie i sukcesy służb technologicznych zakładu. Koleżeńskość, które-
go objawem było kwitnące wtedy życie towarzyskie mogły być wzorem dla innych.
 Wśród elektryków tamtego okresu czasu znalazł się Bolesław Kurowski, który od 
1950 r. był członkiem Wrocławskiego Oddziału SEP. Dobre kontakty zawodowe Henryka 
Ziemnickiego z Tadeuszem Kijakiem, Głównym Energetykiem w ZA Tarnów i z Bolesławem 
Kurowskim doprowadziły do zorganizowania w październiku 1965 r. Koła SEP nr 3 przy 
Zakładach Azotowych.
 Pierwszym prezesem Koła został Lech Partyka, człowiek o dużej energii, nieprze-
ciętnej zaradności. W skład pierwszego Zarządu Koła weszli Bolesław Kurowski, Barbara 
Szczepańska, Zbigniew Kłosowicz i Marian Szewczyk. Lech Partyka poświęcił okres dwóch 
pierwszych kadencji na rozwijanie współpracy z AGH w Krakowie, głównie z prof. Włady-
sławem Kołkiem. Dzięki tej współpracy elektrycy z eksploatacji, inwestycji i biura projek-
towego mogli w inny niż dotychczas sposób patrzeć na wiele technicznych zagadnień 
ważnych dla zakładu. Przykładem niech będzie nowe spojrzenie na dynamikę pracy ukła-
du silnik-sprężarka-pompa. W latach 1965-1974 Zakłady Azotowe były dużym poligonem 
doświadczalnym i badawczym nad dynamiką układów napędowych i nad strukturami 
elektroautomatyki. Pracami kierował wybitny specjalista i uczony wspomniany już prof. 
Władysław Kołek. W tym okresie były organizowane liczne spotkania szkoleniowe i dorad-
cze. Elektrycy z Koła nr 3 organizowali w tych latach liczne spotkania z przedstawicielami 
firm zachodnich a także z przedstawicielami instytutów i firm krajowych.
 W 1972 r. prezesem Koła został Bolesław Kurowski, który wtedy przeżywał swoją 
wielką przygodę zawodową, uczestnicząc w prowadzonych pracach, organizując odpo-
wiednie reżimy ruchowe, dbając także o bezpieczeństwo prowadzonych prac w pracującej 
w ruchu ciągłym fabryce. W latach 1976-1980 kołem kierował Kazimierz Gancarczyk. Koło 
prowadziło wtedy pracę  w dwóch sekcjach - Sekcji Elektrotechniki Przemysłowej, której 
przewodniczył Antoni Wróbel i Sekcji Elektrowni z Marianem Sadowskim na czele.
 W tym czasie Koło nr 3 uzyskało wyróżnienie w krajowym konkursie na najlepsze 
koło SEP. W latach 1980-1984 Kołem kierował Zbigniew Kłosowicz. Przez dwie następne 
kadencje tj. do 1990 roku, Kołem kierował znowu Bolesław Kurowski. Koło w tym okresie 
prowadziło nadal działalność w dwóch sekcjach.
 Wydarzeniem w pracy Koła było nawiązanie kontaktów z ks. prof. Michałem Helle-
rem, znakomitym teologiem, fizykiem, kosmologiem, astronomem, członkiem wielu towa-
rzystw naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Papieskiej Akademii Nauk. W Kole nr 3 
zostało wygłoszonych przez ks. prof. Michała Hellera kilka prelekcji, ilustrowanych bardzo cie-
kawymi przeźroczami. Wzbudziły one wielkie zainteresowanie nie tylko pośród członków Koła, 
ale także wśród licznej inteligencji pracującej w Zakładach Azotowych. Należy jeszcze wspo-
mnieć o jednym wydarzeniu. W 1970 r. po wyprawie księżycowej Apollo 9, Koło nr 3 wspólnie  
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z Oddziałem zorganizowało spotkanie z wybitnym astronomem polskim doc. Kazimierzem 
Kordylewskim. Na spotkaniu wyświetlano filmy wypożyczone z NASA, w tym również pry-
watny film nakręcony przez jednego z astronautów.
 Członkowie Koła nr 3 działali również w innych organizacjach społecznych. Piotr 
Sumara przez cały okres kilkudziesięcioletniej pracy był radcą w Dziale Postępu i Racjonali-
zacji. Pięciu kolegów z Koła uzyskało wyróżnienie w postaci odznaczeń Zasłużony Racjona-
lizator Produkcji. Od 1990 r. przez trzy kolejne kadencje Kołem kierował Julian Półkoszek. Or-
ganizowane były w tym czasie liczne konferencje, narady i wystawy. Prowadzono szkolenia 
mające na celu zapoznanie się członków Koła ze zmieniającymi się polskimi normami, które  
w ostatniej dekadzie XX wieku były przystosowywane do norm obowiązujących w krajach 
Unii Europejskiej. Koło organizowało również spotkania z okazji Dnia Energetyka. W tamtym 
okresie czasu duże zainteresowanie członków Koła nr 3 budziła gospodarka energetyczna  
i koszty wytwarzania energii, których zmiana była związana z przemianami gospodarczym w 
kraju. Członkowie Koła wykonali kilka ważnych ekspertyz w ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa  
w Tarnowie. Z inicjatywy Zarządu Koła nr 3, Zarząd Oddziału SEP w Tarnowie wystąpił  
z wnioskiem o odznaczenie ks. prof. Michała Hellera Medalem im. M. Pożaryskiego, który 
tarnowskiemu uczonemu został wręczony uroczyście 31 marca 1998 r. 
Koło nr 4 przy TPSA w Tarnowie
 Z inicjatywą założenia koła SEP przy Rejonowym Urzędzie Pocztowym w Tarno-
wie wystąpiła grupa członków koła SEP Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Kra-
kowie, która w składzie Andrzej Rospond, Karol Chwała i Kazimierz Schulert na zebraniu 
pracowników RUT-Tarnów we wrześniu 1966 r. przedstawiła cele i zadania organizacji SEP.
 Pierwsza lista 31 osób, kandydatów na członków zwyczajnych SEP, została prze-
słana w październiku 1966 r. do Oddziału SEP w Krakowie. Po otrzymaniu potwierdzenia 
przyjęcia wymienionych osób do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w drugiej połowie 
listopada 1966 r. zostało zwołane pierwsze zebranie powstałego koła, na którym został 
wybrany Zarząd Koła.  W jego skład weszli Wojtanowski Stanisław jako prezes, Dubiel Jan 
 i Dzieńska Janina jako członkowie.
 W pierwszych dwóch latach działalność Koła ograniczała się do pozyskiwania no-
wych członków oraz do zbierania składek. W tym okresie pozyskano do Koła 7 nowych osób.  
Z kolei kilku członków zrezygnowała z działalności w Kole. Na koniec kadencji pierwszego 
Zarządu w dniu 14 grudnia 1968 r. Koło liczyło 22 członków.
 Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w grudniu 1968 r. wybrany został 
kolejny Zarząd, którego prezesem został Roman Dzieński. W drugiej kadencji w latach 
1968-1970 odbyło się 11 zebrań. Członkowie Zarządu uczestniczyli w zebraniach organi-
zowanych przez Oddział SEP, Oddział Rejonowy NOT a także w licznych zebraniach orga-
nizowanych przez Koło zakładowe. Prezes Koła Roman Dzieński był delegatem Krakow-
skiego Oddziału SEP na Jubileusz 50-lecia SEP-u w Warszawie. Ponadto dla członków Koła, 
jak i dla pozostałych pracowników RUT zorganizowano siedem wycieczek techniczno-tu-
rystycznych. W wycieczkach, często organizowanych także przez Oddział NOT w Tarnowie 
brało udział ok. 140 pracowników RUT.
 Z okazji Jubileuszu 50-lecia SEP Zarząd Koła, wtedy już przy Wojewódzkim Urzę-
dzie Telekomunikacyjnym w Tarnowie, został współorganizatorem wystawy urządzeń 
elektrycznych, na której prezentował działające urządzenia telekomunikacyjne. Wystawa 
miała miejsce w dniach 25-31 maja 1969 r. Członkowie Zarządu pełnili dyżury jako oprowa-
dzający po wystawie. W okresie tej kadencji udało się pozyskać 7 nowych członków Koła, 
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które na koniec tej kadencji liczyło 29 członków.
 22 stycznia 1970 r. uchwałą Plenum Zarządu Głównego SEP powołano do życia 
Oddział w Tarnowie i od tego roku Koło Zakładowe nr 4 przy RUT zostało włączone do 
Oddziału Tarnowskiego SEP.
  W trzeciej kadencji w latach 1970-1972 Zarząd Koła nr 4 tworzyło 7 osób. Pre-
zesem był nadal Roman Dzieński. Działalność Koła była coraz prężniejsza, organizowane 
były odczyty o różnorodnej tematyce, wycieczki techniczne, w których wzięło udział 138 
pracowników Telekomunikacji.
 Z inicjatywy Zarządu Koła nr 4 w okresie od września do grudnia 1970 r. został 
zorganizowany przez Oddział SEP w Tarnowie kurs dla telefonistek abonenckich. Kurs 
ukończyło 33 kursantek. Wykładowcami na nim byli m.in. członkowie Koła nr 4. Na koniec 
trzeciej kadencji Koło liczyło 53 członków.
 W następnych kadencjach w latach 1972-1982 Koło nadal prowadziło działal-
ność statutową. W tym czasie nastąpił jego ilościowy i jakościowy rozwój. Liczba członków 
doszła nawet do 139 osób. Nadal były organizowane wycieczki krajoznawczo-technicz-
ne, otwarte także dla pracowników WUT. Organizowano konferencje naukowe i odczyty 
popularno-naukowe. Nieocenione zasługi w działalności koła położył jego prezes Roman 
Dzieński.
 Lata stanu wojennego, okres do końca 1989 r. a także czas przemian i transfor-
macji ustrojowej w naszym kraju w ostatniej dekadzie XX wieku, to chudy okres w działal-
ności Koła nr 4. Stopniowo malała w tym czasie liczba członków Koła. W 1996 r. koło liczyło 
już tylko 41 osób. Dla porównania w 1988 r. w Kole było zrzeszonych 117 członków SEP.
 Warto dodać, że pomimo regresu, również ilościowego zrzeszonych w nim osób, 
dwóch członków Koła nr 4 za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia zostało nagrodzonych 
prestiżowym Medalem im. M. Pożaryskiego. Nagrodzonymi zostali Roman Dzieński i Maciej 
Czaja - dyrektor ZT Tarnów. Ponadto wielu członków koła zostało uhonorowanych srebrnymi  
i złotymi odznakami sepowskimi.
W lipcu 1997 roku Koło nr 4, Oddział SEP w Tarnowie a także cała organizacja sepowska 
poniosły niepowetowaną stratę, kiedy to zginął w wypadku samochodowym Prezes Koła 
a jednocześnie wiceprezes Oddziału Tarnowskiego SEP Roman Dzieński. Jego śmierć była 
dla Koła nr 4 tak wielką stratą, że Koło nawet chwilowo przestało praktycznie funkcjono-
wać.
 15 kwietnia 1998 r. zwołano zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wy-
brano nowy Zarząd. Prezesem Koła nr 4 został wybrany Zbigniew Papuga. 
 W maju 1998 r. nowy Zarząd Koła próbował kontynuować turystyczne tradycje 
koła, poprzez zorganizowanie Pierwszego Majowego Złazu Koła SEP. W ramach tego złazu 
członkowie zwiedzili ośrodek TON Zawada na Górze Św. Marcina, kościół pod wezwaniem 
Świętego Marcina oraz pod przewodnictwem archeologa Jerzego Okońskiego pobliskie 
grodzisko. Zakończenie Złazu odbyło się w restauracji Podzamcze.
 Na przełomie maja i czerwca 1998 roku Koło nr 4 uczestniczyło w organizacji Tar-
nowskich Dni Elektryki. Sympozjum zorganizowane pod hasłem „Cyfrowe sieci zintegro-
wane usługowo” zaszczycił swoim wykładem pracownik Katedry Elektroniki AGH Dariusz 
Kościelnik.
 W 1999 roku w ramach Tarnowskich Dni Elektryki nasze Koło zaprezentowało za-
gadnienia kodowania sygnałów. Prelekcje na temat MPEG1 i MPEG2 wygłosili studenci kie-
runku Telekomunikacja na AGH pochodzący z Tarnowa - Adam Pieprzycki, Norbert Rapacz  
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i Sławomir Gierek.
 Na jesieni 1999 roku, z okazji 30-lecia Koła, zorganizowane zostało przez człon-
ka Zarządu Koła Jana Włodarczyka spotkanie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach którego 
zwiedzono zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych. Program artystyczny jubileuszo-
wego ogniska był obficie przetykany kulinarnymi specjałami samego członka Zarządu 
Koła.
 W latach następnych główna działalność Koła koncentrowała się wokół Tarnow-
skich Dni Elektryki. I tak w roku 30-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP, w dniu 6 czerwca 2000 
roku Koło nr 4 przy TPSA Zakład Telekomunikacji w Tarnowie, wspólnie z Tarnowskim Od-
działem SEP zorganizowało w ramach Tarnowskich Dni Elektryki sympozjum „Nowoczesna 
Telekomunikacja w zastosowaniach”. Imprezę objął patronatem honorowym podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Łączności-minister Jarosław Okrągły. Sympozjum to odbyło się  
w „starej auli” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wykład inauguracyjny 
„Sieci neuronowe” wygłosił JM Rektor AGH Profesor Ryszard Tadeusiewicz. Drugim prele-
gentem był dr Zbigniew Hulicki – przedstawiciel Katedry Telekomunikacji AGH w Krako-
wie, który wygłosił prelekcję „Usługi multimedialne”. Ze strony zastosowań przemysłowych 
prezentowały swoje produkty dwie firmy. DGT z Gdańska pokazywało System Dostępu 
Abonenckiego a firma Teletronik z Bydgoszczy systemy monitorowania pojazdów. Zwień-
czeniem sympozjum był występ zespołu Krywań.
              W roku 2000 Koło przy Zakładzie Telekomunikacyjnym w Tarnowie liczyło 42 człon-
ków. 
 Działalność Koła w  2001 roku była bardzo skromna. Na jesieni zostało zorganizo-
wane w Nowej Jastrząbce sympozjum  „Nowoczesna technika światłowodowa – fotonika”, 
połączone z ogniskiem i konkursami.
 W dniu 4 lutego 2002 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- 
Wyborcze Członków Koła nr 4 z udziałem przedstawiciela Oddziału Tarnowskiego SEP Sta-
nisława Kozioła. Prezesem Koła został wybrany ponownie Zbigniew Papuga. Do Zarządu 
Koła zostali wybrani Lubomir Kilian, Emil Wijas, Michał Kraiński i Stanisław Rynowski.
 Od 2000 roku następował systematyczny spadek liczby członków Koła. Głównym 
powodem tego zjawiska była reorganizacja firmy TP SA i brak wsparcia ekonomicznego  
z jej strony na rzecz funkcjonującego Koła. W dniu wyborów w 2002 roku  Koło liczyło 39 
osób. Dodatkowym, negatywnym czynnikiem, wpływającym na zmiany liczebności były 
odejścia na wcześniejsze emerytury. Na skutek silnej presji związanej z restrukturyzacją 
zatrudnienia w kadencji 2002-2006 stan Koła zmniejszył się do 20 osób. W czasie tej ka-
dencji zostały zorganizowane dwie imprezy, kulig w Ciężkowicach w lutym 2003 roku oraz 
wyjazd do Kluszkowców jesienią 2004 roku.
 W 2004 roku w ramach Tarnowskich Dni Elektryki, Koło było organizatorem jed-
nego dnia odbywającego się pod hasłem „Świat telekomunikacji – od telefonu na korbkę 
do UMTS - wkład tarnowian w jego rozwój”. W tym dniu przedstawiono prelekcję Adama 
Pieprzyckiego „UMTS Technologia trzeciej generacji” i film autorstwa tarnowianina Jerze-
go Grębosza „Tajemniczy świat jąder atomowych”. Tarnowska firma Cyfrowe Systemy Tele-
komunikacyjne prezentowała prelekcję „Rozwiązania sieci IP dla małych i średnich firm”. 
Na koniec Daniel Król przedstawił prezentację „Impulsowe badanie obiektów elektroaku-
stycznych z zastosowaniem analizy MLS”.
 W 2005 roku Koło zorganizowało ponownie jeden z dni TDE. Publiczności zapre-
zentowano „Globalny System Lokalizacji GPS i jego zastosowanie do lokalizacji abonentów 
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sieci komórkowych” Adama Pieprzyckiego, „Projektowanie zwrotnic głośnikowych z wy-
korzystaniem modelowania obiektów” Daniela Króla i „Rozwiązania telefonii IP w sieciach 
alternatywnych operatorów” Pawła Krzemińskiego z  CST Tarnów.
 W dniu 13 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Członków Koła nr 4. Prezesem na następną kadencję został wybrany ponownie 
Zbigniew Papuga. W skład Zarządu weszli Michał Kraiński jako sekretarz Koła i Andrzej Kuc 
jako skarbnik. Z uwagi na 20 osobową liczbę członków Koła, Zarząd Koła został wybrany w 
składzie 3 osobowym.
 Na początku kadencji nowy Zarząd Koła zorganizował 17 lutego 2006 roku  
w kawiarni Teatralna sympozjum „Kryptografia kwantowa a fałszowanie pieniędzy”. W czę-
ści rozrywkowej członkowie koła zaprezentowali „Powtórkę z historii” oraz „Etos współcze-
sny”.
 Tarnowskie Dni Elektryki w czerwcu 2006 roku, współorganizowane z Kołem nr 
4, obfitowały w tematykę usług IP realizowanych w oparciu o sieci szerokopasmowe CATV 
i ISP. Tarnowska firma CST zaprezentowała swój produkt VoIP iqSystem oraz jego komercyj-
ne wdrożenia.
 W styczniu 2007 roku Koło zorganizowało sympozjum integracyjno-noworocz-
ne, „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”. Michał Kraiński, sekretarz Koła przedstawił za-
gadnienia związane z produkcją energii odnawialnej a prezes Zbigniew Papuga zagadnie-
nia dotyczące gazu i rurociągów gazowych.
 Podczas Tarnowskich Dni Elektryki w 2007 roku Koło zorganizowało sympozjum 
pod hasłem „Sygnały cyfrowe audio i video w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych”.  
Prelegentami byli  Daniel Król  z PWSZ w Tarnowie, który swoim referatem przybliżył obec-
nym na auli PWSZ „Przetworniki A/C i C/A w nowoczesnych systemach pomiarowych au-
dio”, Zbigniew Papuga reprezentując SEP mówił o   „Siedmiowarstwowym modelu OSI/
ISO w systemach teleinformatycznych”, Robert Wielgat z PWSZ w Tarnowie prezentował 
„Współczesne systemy rozpoznawania mowy”, Alina Karwowska-Lamparska z Instytutu 
Łączności w Warszawie mówiła o „Telewizji interaktywnej i TVP” a Mariusz Jednoralski z TP 
S.A. przedstawił „Trendy rozwojowe serwerów telekomunikacyjnych”.
 Na skutek dalszych zmian organizacyjnych w TP SA liczba członków Koła uległa 
dalszemu zmniejszeniu i na koniec 2008 roku w Kole pozostało tylko 14 osób.
 W maju 2008 roku Koło nr 4 zorganizowało w auli PWSZ pierwszy dzień w ra-
mach Tarnowskich Dni Elektryki pod hasłem  „Żeby podróż była prawdziwą przygodą, 
trzeba przygotować się intelektualnie”. Głównym gościem i prelegentem był ks. prof. Mi-
chał Heller, laureat prestiżowej nagrody Templetona. Laureat został nią nagrodzony - jak 
to podkreślono w uzasadnieniu podczas jej wręczenia - „Za pokonywanie bariery myślo-
wej miedzy nauką a religią”. Uzupełnieniem tego dnia były dwa filmy popularno-naukowe 
tarnowianina Jerzego Grębosza, jeden zatytułowany „Tajemniczy świat jąder atomowych” 
(Grand Prix na Krakowskim Przeglądzie Filmów Naukowych) i kolejny „Badamy tajemnice 
DNA”, który otrzymał specjalną nagrodę na Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w So-
pocie 2007 roku.
 W 2009 roku Koło tradycyjnie współuczestniczyło w organizacji Tarnowskich Dni 
Elektryki. Prezentacją „Budowa i działanie lustrzanki cyfrowej” zainteresował obecnych na sali 
Daniel Król z PWSZ w Tarnowie. Adam Pieprzyki również z PWSZ w Tarnowie przedstawił „Wy-
brane aspekty planowania sieci WLAN”. „Telewizja cyfrowa” była kolejnym tematem prezen-
towanym tego dnia na TDE przez Firmę Dipol z Krakowa. Na zakończenie Aleksander Gawryał  
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z Enionu S.A. mówił o „Elektrowni atomowej – czyli jak to zrobili Szwajcarzy”. 
 W styczniu 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków Koła nr 4, które na dzień 30 stycznia 2010 roku liczyło 12 członków. Prezesem 
Koła wybrano ponownie po raz czwarty na następną kadencję Zbigniewa Papugę, Sekre-
tarzem Stanisława Rynowskego, a skarbnikiem Jana Panka.

Koło nr 5 przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie – obecnie Koło Terenowe

 W czerwcu 1969 roku zostało utworzone przy pełnej aprobacie dyrekcji Zakładów 
Mechanicznych Koło nr 5 liczące wtedy 12 członków. Prezesem Koła został Tadeusz Wachtl  
a Sekretarzem Emil Wójcik.
 Na pierwszym zebraniu ustalono ramowy plan działania zmierzający do aktywi-
zacji jego członków a nie tylko biernego członkostwa w Kole. Dlatego na czołowym miej-
scu znalazła się sprawa podnoszenia kwalifikacji zawodowych na drodze samokształcenia 
w oparciu o bardzo duży asortyment czasopism technicznych prenumerowanych przez 
Zakład.
Każdy członek Koła wg własnych zainteresowań śledził w nich nowości techniczne z wy-
branego zakresu wiedzy i na zebraniach Koła dzielił się tymi nowościami czym pobudzał 
innych do dyskusji. Kolejnym zadaniem było udzielanie przez Koło pomocy innym służ-
bom Zakładu jak np. remontowym, technologicznym, BHP, postępu technicznego, inwe-
stycji itp. w dziedzinie szeroko pojętej elektryki i energetyki. Takie działania prowadzone 
przez Koło podnosiły jego autorytet i prowadziły do pozyskania Zakładu na członka zbio-
rowego SEP.
 Członkowie Koła brali również czynny udział w redagowaniu zakładowego 
biuletynu postępu technicznego i zajmowali się wprowadzaniem racjonalnej i oszczęd-
nej gospodarki energetycznej. Służyli pomocą techniczną racjonalizatorom Zakładu 
 w realizowaniu ich pomysłów, służyli pomocą w przygotowaniach opinii technicznych 
do zgłaszanych wniosków racjonalizatorskich. Koło udzielało także pomocy technicznej 
energetykom mniejszych zakładów jak Browar Okocim, „Fruktona”, PKP-Parowozownia Tar-
nów, Spółdzielnia „Pokój”, „Chłodnia Składowa”, Zakłady Ceramiki Budowlanej czy wreszcie 
większym zakładom takim jak WSK Mielec i WSK Rzeszów, gdzie udzielono pomocy przy 
termicznej detoksykacji cjanków. W celu wymiany doświadczeń organizowano wycieczki 
techniczne np. do „Stomilu” Dębica, Okocimia Brzesko i „Tamelu” Tarnów.
 W roku 1983 Koło nr 5 liczyło 23 członków. Po przejściu w tym samym roku Ta-
deusza Wachtla na emeryturę, przez pewien okres prezesem Koła był aktywny działacz 
Józef Bednarz. Należy podkreślić, że Koło brało czynny udział wraz z OT SEP w wykonaniu 
rozdzielni elektrycznej dla Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego II Programu TVP oraz jej 
zainstalowaniu na Górze Św. Marcina.
 Na skutek restrukturyzacji Zakładów Mechanicznych, w tym likwidacji wielu 
działów oraz komórek organizacyjnych z roku na rok drastycznie malało zatrudnienie.  
W związku z tym wielu członków Koła nr 5, szczególnie młodych, odeszło z Zakładów   
Mechanicznych a ci, którzy przeszli na emeryturę stali się członkami Klubu Seniora przy OT 
SEP. W 1993 r. Koło nr 5 uległo samorozwiązaniu.
 Klub Seniora powstał w 1998 r. Z inicjatywą taką wystąpili wówczas nieżyjący już 
śp. Tadeusz Wachtl oraz sekretarz Oddziału śp. Alina Kłosowicz. Na pierwszym spotkaniu 
wybrano prezesa Klubu, którym został Jan Koziara piastujący to stanowisko do dnia dzi-
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siejszego. Przez okres 12 lat działalności klub odbył wiele spotkań z seniorami, członkami 
SEP z różnych zakładów pracy takich jak Zakład Energetyczny, Zakłady Mechaniczne, Ta-
mel, Telekomunikacja Polska, Zakłady Azotowe itp. Tylko w 2000 r. odbyło się pięć spotkań 
- 28 stycznia, 18 marca,13 maja, 9 września i 18 października.
 W dniu 5 października 1999 r. na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału za-
proponowano utworzenie Koła Terenowego SEP. Była to konieczność, ponieważ przyby-
wało osób wyrażających chęć przynależności do SEP, które nie mogły przynależeć do Kół 
funkcjonujących przy różnych firmach. Zaproponowano, by temu Kołu nadać numer 5.
 Ponieważ wiele osób należących do Klubu Seniora nie miało przynależności do 
konkretnego Koła, dlatego przyjęto, że Klub Seniora formalnie będzie działał w ramach 
Terenowego Koła nr 5. Prezesem Koła został Jan Koziara, przewodniczący Klubu, który tę 
funkcje pełni do chwili obecnej.
 Spotkania członków Klubu Seniora oprócz charakteru towarzyskiego miały na 
celu przedstawianie osobom będącym na zasłużonym odpoczynku osiągnięć z różnych 
dziedzin techniki. W tym celu organizowano prelekcje dla seniorów, które w większości 
były przygotowywane przez  samych członków klubu, bądź też zaproszonych gości z róż-
nych zakładów pracy. Szczególny wkład w przygotowanie tych odczytów wnosił Tadeusz 
Wachtl, jak również Bolesław Kurowski. Klub także organizował spotkania okolicznościowe 
np. noworoczne, na których członkowie składali sobie wzajemnie życzenia. Spotkania ta-
kie miały również oprawę artystyczną. Dla przykładu można przytoczyć występ zespołu 
„Kumotry” z Mościc.
 Każde spotkanie seniorów budziło zawsze dość duże zainteresowanie. Uczest-
niczyło w nich nieraz do 20 osób zamieszkałych w Tarnowie i różnych miejscowościach 
powiatu tarnowskiego lub brzeskiego. Do nich należał śp. Józef Bednarz, mieszkaniec 
Wojnicza, który regularnie przyjeżdżał na spotkania. Do aktywnych członków klubu należą 
obecnie małżeństwo państwa Kurowskich, Anatol Wesołowski, Ryszard Nowak, Halina Pi-
kulska, Tadeusz Kocorz, Kazimierz Grochal i wielu innych.
 Działalność klubu wspomaga finansowo Zarząd OT SEP, pokrywając koszty zwią-
zane z organizacją i skromnym poczęstunkiem przybyłych na spotkania seniorów. Człon-
kowie klubu biorą nieraz udział w wycieczkach organizowanych przez Zarząd OT SEP.

Koło nr 6 przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

 Zostało powołane w 2001 roku. Prezesem Koła jest niezmiennie Marian Strzała. 
Do Koła nr 6 należą pracownicy naukowo techniczni Instytutu Politechnicznego PWSZ, 
studenci starszych roczników głównie z kierunku elektrotechnika oraz zaprzyjaźnieni 
emeryci elektrycy spoza Uczelni.
 Liczba członków waha się od 20 do 30 z dość dużą rotacją ze względu na cykl 
studiów. W ramach swojej działalności statutowej Koło zajmuje się głównie szkoleniem 
elektryków, organizowaniem sympozjów, seminariów, konferencji, konkursów i wycieczek 
naukowo technicznych. 
 Na comiesięcznych spotkaniach czwartkowych w miłej przyjacielskiej atmos-
ferze uczestnicy mogą dowiedzieć się o aktualnościach technicznych, wymienić swoje 
doświadczenia, skorzystać z porad rzeczoznawców elektryków jak również z aktualnych 
przepisów i norm. Członkowie Koła bardzo często opracowują i publikują ciekawe artykuły 
techniczne i nie tylko, które zamieszczane są w „Biuletynach” Oddziału Tarnowskiego SEP.
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 Praktycznie już od wielu lat każdego roku pierwszy dzień Tarnowskich Dni 
Energetyki organizowany jest w pięknej auli na terenie PWSZ w Tarnowie  Tu między in-
nymi pracownicy uczelni wygłosili bardzo ciekawe referaty z elektroenergetyki, akusty-
ki, telekomunikacji czy telewizji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów 
i mieszkańców Tarnowa. Studenci tej jedynej tarnowskiej uczelni technicznej mają dobre 
warunki, aby dobrze przygotować się do zawodu. Również w trakcie studiów mogą się 
przygotować a następnie zdać egzamin przed Komisją kwalifikacyjną SEP powołaną przez 
Urząd Regulacji Energetyki i uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji 
Urządzeń Elektrycznych gr. I, które jest niezbędne przy podejmowaniu pracy zawodowej  
i pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych.
 Corocznie dla studentów Instytutu Politechnicznego organizowany jest przez 
Odział Tarnowski SEP konkurs dla absolwentów Wyższych Szkół Technicznych na najlep-
szą (użyteczną) pracę dyplomową. Zwycięzcy konkursu uroczyście, najczęściej z udziałem 
Rektora i Prezesa SEP nagradzani są cennymi nagrodami finansowymi a wybrane fragmen-
ty prac publikowane są w Biuletynach SEP i wywieszane w specjalnej gablocie na terenie 
Uczelni.

Koło nr 7 przy Firmie Control Process

 Firma Control Process powstała w 1991 roku pod nazwą Firma Automatyzacji  
i Pomiarów - FAIP CONTROL PROCESS s.c. Jej założycielem i prezesem Zarządu od momentu 
powstania jest Marian Wiatr. Rozwój spółki następował dynamicznie. W odpowiedzi na po-
trzeby rynku powstawały nowe podmioty. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie jej w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością a w 2007 w spółkę akcyjną. Od 2003 roku spółka Control 
Process realizuje inwestycje przemysłowe „pod klucz” w ramach Generalnego Wykonawstwa 
Inwestycji. Grupa Control Process realizuje wiele zadań w zakresie instalacji budowlanych, 
technologicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych, automatyki, sterowania pomia-
rów teletechnicznych, instalacji ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji. Inwestycje realizuje  
w czterech dużych sektorach jakimi są ropa i gaz, przemysł, ochrona środowiska i energe-
tyka. Aktualnie Grupa Kapitałowa Kontrol Process skupia w swoich strukturach  kilkanaście 
spółek zlokalizowanych w Polsce a także na Ukrainie i w USA.
 Koło SEP działające przy firmie Control Process S.A w Tarnowie powstało z ini-
cjatywy pracownika Control Process a zarazem bardzo aktywnego działacza Oddziału 
Tarnowskiego SEP Stanisława Barana. Posiedzenie organizacyjne odbyło się w dniu 7 li-
stopada 2005 roku. W trakcie zebrania prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Antoni Maziarka 
wręczył legitymacje szesnastu nowo przyjętym członkom, którzy utworzyli Koło SEP przy 
firmie Control Process. Koło to otrzymało numer 7. W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd 
Koła w składzie - Marek Przebięda - prezes Koła, Rafał Głusza - sekretarz i Jarosław Białka - 
skarbnik.
 Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koła nr 7 odbyło się w dniu 1 lutego 
2006 roku, w trakcie którego ukonstytuował się Zarząd Koła na kadencję 2006 – 2010 
 w składzie Marek Przebięda -  prezes Koła, Rafał Głusza - sekretarz, Jarosław Białka - skarb-
nik i Andrzej Mucha - członek Zarządu. Wyłoniono także delegatów na Walne Zgromadze-
nia Delegatów Oddziału.
 W trakcie trwania kadencji koło swoją aktywność zaznaczyło poprzez uczestnic-
two w organizacji szkoleń, wycieczek, konferencji i prezentacji oraz tradycyjnych Balów 
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Energetyka. Na koniec kadencji Koło nr 7 liczyło 21 członków. Decyzją kierownictwa, firma 
Control Process S.A. w styczniu 2010 roku złożyła deklarację i została członkiem wspiera-
jącym Oddział Tarnowski SEP. Walne Zgromadzenie Członków Koła nr 7 w dniu 27 stycznia 
2010 r. wyłoniło Zarząd Koła na kolejną kadencję 2010 - 2014 w składzie Waldemar Tadel 
- prezes Koła, Rafał Obal - sekretarz, Andrzej Mucha - skarbnik i Marek Przebięda członek 
Zarządu.

Koło nr 8 przy Rejonowym Wykonawstwie Sieci Energetycznych

 Aby usprawnić działalność elektryków zatrudnionych w Samodzielnym Oddzia-
le Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI) przy Zakładzie Energetycznym Tarnów w 1972 
r. utworzono Koło nr 8. Członkowie Koła w większości byli już członkami SEP i należeli do 
Koła nr 1 przy ZET. Początkowo Koło liczyło 25 osób. Działało przy dużej przychylności  
i finansowym wsparciu kierownika SOWI Marka Kostyrzewskiego. Członkowie tego Koła  
w dużym stopniu przyczynili się do powstania w Tarnowie Telewizyjnego Ośrodka Nadaw-
czego na Górze Św. Marcina w Zawadzie k. Tarnowa, co w tamtych czasach było wielkim 
wydarzeniem. Częściowo społecznie wykonali dokumentację techniczną zasilania elek-
trycznego, brali również czynny udział w budowie a później w pracach montażowych  
i rozruchach TON.
 W Kole prowadzono działalność odczytową, kulturalną i wycieczkową, co znakomi-
cie wpływało na jego integrację. Członkowie koła w dużym stopniu przyczynili się do oświe-
tlenia stoku narciarskiego w Suchej Dolinie k. Piwnicznej. Wykonano projekt zasilania stoku  
a później schroniska oraz prowadzono nadzór nad robotami montażowymi.
 Czynnymi członkami Koła nr 8 w latach 70 i 80 byli Edward Lis, Bogusław Baczyń-
ski, Jana Śledź, Marek Kostyrzewski i Alina Kłosowicz. W latach 90 nastąpiło załamanie dzia-
łalności Koła. Stało się to na skutek głębokich przemian gospodarczych w kraju, zwolnień 
 z pracy itp. Na szczęście w ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowania działalno-
ścią Koła. Członkowie Koła nr 8 interesują się wydawnictwami SEP, uczestniczą w organizo-
wanych przez SEP kursach, odczytach, prelekcjach.
 W latach 2006-2010 członkowie Koła uczestniczyli w kilku wycieczkach naukowo-
technicznych. W 2007 roku zwiedzali elektrownię wodną Rożnów, elektrownie wiatrową  
i wodną w Rytrze. Ważnym wydarzeniem był wyjazd do Żukowic, związany z zapoznaniem 
się z nową technologią budowy linii napowietrznych SN i nN na wspólnych słupach. To roz-
wiązanie projektował i nadzorował członek naszego koła Edward Jarmuła. Obecnie koło 
liczy 13 osób a jego prezesem jest Jerzy Pikul.

Koło nr 9 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

 Koło SEP nr 9 przy Technikum Elektrycznym w Tarnowie (obecnie Technikum nr 4 
im. Tadeusza Tertila w ZSME) powstało w listopadzie 1972 r. Założycielami Koła byli Marian 
Strzała, Teresa Lisak, Stanisław Świątek, Edward Choma i aktualny prezes Tarnowskiego Od-
działu SEP Antoni Maziarka. Legitymacje pierwszym członkom Koła wręczył ówczesny prezes 
Oddziału Tarnowskiego SEP Henryk Ziemnicki. Działalność Koła od początku związana była  
z procesem dydaktyczno-wychowawczym w ZSME. 
 Członkowie Koła to nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicz-
nych oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Ich liczba oscylowała w różnych la-
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tach od 12-20 osób. W miarę pojawiania się nowych specjalności kształcenia uczniów 
technikum, do Koła dołączyli inżynierowie - nauczyciele informatyki i mechatroniki. 
Wszyscy członkowie aktywnie włączają się lub uczestniczą we wszystkich imprezach 
organizowanych przez Oddział Tarnowski SEP. Wraz z młodzieżą zawsze licznie bio-
rą udział w Tarnowskich Dniach Elektryki, również chętnie korzystają ze szkoleń i wy-
kładów organizowanych przez inne większe Koła SEP, działające w ramach Oddziału. 
Wśród młodzieży członkowie Koła zawsze propagują idee SEP a przede wszystkim za-
sady etycznego postępowania. Również uświadamiają młodzieży znaczenie różnych 
dziedzin elektryki i dziedzin pokrewnych i ich wpływ na jakość życia, rozwój gospodarki  
i ochronę środowiska naturalnego, podkreślając osobistą odpowiedzialność każdego 
technika i inżyniera w tym zakresie.
 Dzięki zaangażowaniu członków Koła w działalność dydaktyczną, uczniowie ZSME 
rokrocznie zdobywają nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia techniczne. W latach szkolnych 
1997/98 i 1998/99, 5 prac dyplomowych uczniów z ZSME zostało wyróżnionych nagrodą za 
najlepszą pracę dyplomową szkół technicznych. W roku szkolnym 1999/2000, uczniowie na-
szej szkoły zajęli drużynowo III miejsce w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Uczniowie są za-
wsze w czołówce najlepszych na olimpiadach technicznych i elektryczno-elektronicznych.  
W 2010 roku 2 uczniów ZSME znalazło się w ścisłej czołówce centralnego finału ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Euro Elektra 2010, której finalistami 
było tylko 10 osób z całego kraju. Po reformie szkolnictwa zawodowego forma konkursu 
na najlepsze prace została zamieniona w 2006 roku i od tej pory uczniowie otrzymują za-
szczytne nagrody imienia Jana Szczepanika dla najlepszych uczniów szkół technicznych.  
Od 2002 roku część członków Koła nr 9 przeszła na emeryturę, jednak większość z nich na-
dal pozostała w Kole, dzieląc się swoim długoletnim doświadczeniem z młodszymi człon-
kami Koła i z młodzieżą uczącą się w ZSME. Z inicjatywy członków Koła, uczniowie klas 
maturalnych ZSME mają możliwość po przebyciu kursu przygotowawczego przystąpić do 
egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV i w ten sposób 
zdobyć swoje pierwsze uprawnienia zawodowe. 
 Uczniowie Technikum nr 4 zaznajamiani z działalnością i zadaniami SEP przez 
swoich nauczycieli, członków Koła nr 9 SEP są potencjalnymi kandydatami na nowe kadry 
energetyki polskiej. W 2002 roku prezesową Koła nr 9 została Grażyna Smolińska-Wygrzy-
walska (wcześniej do 2002 roku funkcję tę pełnił Marian Strzała). 
Koło nr 9 podjęło w 2009 r. współpracę z podobnymi organizacjami technicznymi działają-
cymi w szkołach technicznych na Słowacji i w Czechach. Inicjatywa ta przekształciła się we 
wspólną współpracę Oddziału Tarnowskiego SEP z pokrewnymi organizacjami technicz-
nymi, działającymi na terenie tych państw.

Koło nr 12 przy PKP Energetyka

 Zebranie założycielskie Koła nr 12 przy PKP odbyło się 31 lipca 1998 r. w Tar-
nowie. Zebraniu przewodniczył pomysłodawca Jan Jaszczyński. Uczestniczył w nim  
zaproszony przedstawiciel Oddziału SEP w Tarnowie prezes Antoni Maziarka. W zebra-
niu założycielskim Koła wzięło udział 9 osób, które zostały jego członkami. Koło przy PKP 
Energetyka otrzymało nr 12. Pierwszym prezesem Koła został wybrany Jan Jaszczyński. 
Wśród 9 członków Koła jedna osoba posiadała wykształcenie wyższe, osiem osób średnie. 
W kadencji 2002-2006 liczba członków zmniejszyła się do pięciu osób i stan ten trwał do 
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2009 roku, kiedy to przyjęto dwie nowe osoby. W czasie wyborów Walnego Zgromadzenia 
Członków Koła w dniu 26 stycznia 2010 r. ponownie prezesem Koła został wybrany Jan 
Jaszczyński, który tę funkcje pełni nieprzerwanie od 1998 r. Członkowie Koła spotykają 
się przeciętnie dwa razy do roku i w czasie tych spotkań omawiają sprawy dotyczące ca-
łokształtu działalności Koła. Członkowie Koła biorą udział w organizowanych sympozjach, 
wycieczkach szkoleniowo – turystycznych i zabawach karnawałowych. 

Koło nr 15 przy Firmie Oponiarskiej Dębica SA

 Koło powstało 1.04.1977 r a pierwszym prezesem został Jerzy Szymaszek. W ka-
dencjach 1994 - 1998 oraz 1998-2002 kołem kierował Jerzy Swiątek i wówczas  koło liczyło 
36 członków.
Od  2002 roku do chwili obecnej prezesem koła jest Bogusław Gancarz. Obecnie Koło liczy 
15 członków.

Koła, które zaprzestały działalności

Koło nr 7 przy Browarze Okocim w Brzesku

 Koło nr 7 powstało w 1979 r . Pierwotnie miało być kołem międzyza-
kładowym ale w konsekwencji powstało jako koło zrzeszające pracowników Bro-
waru Okocim i działało przez cały czas istnienia pod kierunkiem Mariana Babi-
cza. Ostatnie znaczące spotkanie członków  koła odbyło się z udziałem Prezesa 
Oddziału Jerzego Rokity w dniu 4.02.1994. W kadencji 1994-1998 koło liczyło 10 człon-
ków. W drugiej połowie lat 90-tych w Browarze Okocim nastąpiły  przekształcenia wła-
snościowe i zmiany organizacyjne w tym zwalnianie pracowników co spowodowa-
ło paraliż działalności Koła. Dalsze istnienie koła przy Browarze nie miało racji bytu  
i dlatego w 1997 r kol. Marian Babicz utworzył na spotkaniu w dniu 31.03.1998 Koło tereno-
we nr 7 w Brzesku skupiające 9 elektryków z terenu Brzeska. Koło działało głównie w oparciu  
o firmę PROSTER. Niestety na skutek zaniechania działalności z powodu małego zaintere-
sowania przynależnością jego członków do koła i nie opłacaniu składek Zarząd Oddziału 
uchwałą 5/2002 z 2002 roku dokonał skreślenia Koła z listy Kół Oddziału. 

Koło nr 11 przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach

 W 1997 roku w wyniku intensywnych zabiegów wiceprezesa Oddziału Wacła-
wa Lisa powstało Koło SEP przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach, które 
otrzymało numer 11. Prezesem koła został Marek Płachta a koło liczyło 6 członków. 
Koło zawiesiło działalność ok. 2001 r. i następnie uchwałą nr 18/Z/03/2006 z 2006 roku 
zostało skreślone z listy kół Oddziału.
Koło nr 17 przy Komendzie Wojewódzkiej  Policji 

 Koło przy Komendzie Wojewódzkiej Policji zostało utworzone przez Bogdana 
Baja w roku 1987, który pełnił funkcje prezesa Koła do 1994 r. W kadencji 1994-1998 kołem 
kierował Stanisław Klesyk a następnie Janusz Kawula. W tym czasie Koło liczyło 13 człon-
ków.
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Niestety na skutek reorganizacji Policji znaczna część kadry elektryków zmieniła miejsce 
pracy lub przeszła na emeryturę co spowodowało zaniechanie działalności Koła.
Uchwałą Zarządu Oddziału nr 61/II/2006r.z 2006 r. podjęto decyzje o rozwiązaniu Koła .

Inne Koła, które zaprzestały działalności 

 W okresie od 1970 r. przy Oddziale działały jeszcze koła co do których nie posia-
damy wiedzy pozwalającej na ich opis i są to:

Koło nr 10 przy PPU Krynica- Żegiestów•	
Koło nr 11 przy Elektromontażu Tarnów•	
Koło nr 13 przy WUCH Dębica •	
Koło nr 14 przy Tarnowskim Ośrodku Nadawczym w Zawadzie.•	

Powtarzająca się numeracja Kół wynikała z tego, iż w przypadku skreślenia Koła z ewiden-
cji nowopowstałe Koło otrzymywało numer Koła nieistniejącego.

 Autorzy monografii maja nadzieje, że w przyszłości znajda się osoby lub doku-
menty, które pozwolą na poszerzenie wiedzy historycznej o działaniach i ludziach pracują-
cych  w Kołach SEP. Apelujemy o zgłaszanie wszelkich informacji na ten temat.

 VII.  WSPOMNIENIA 

Wspomnienia inż. Tadeusza Malca, emerytowanego dyrektora ZET 

 Podejmując pracę zawodową w 1958 r. w Zakładzie Energetycznym Tarnów, jako 
młody inżynier, zetknąłem się z działalnością Stowarzyszenia Elektryków Polskich, bowiem  
w Zakładzie działało już koło SEP. Stowarzyszenie było organizacją wyższej użyteczności  
publicznej o profilu techniczno-naukowym. Praca i działalność techniczna tworzyła potrze-
by powstawania form organizacyjnych i towarzyskich oraz konsolidacji pracy społecznej.
 Postanowiłem czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wyrażając 
akces wstąpienia do zakładowego koła SEP. Koło nie stawiało żadnych wymogów politycz-
nych ani światopoglądowych, jak to w tym czasie czyniły inne organizacje, ale wymagało 
od wstępujących spełnienia podstawowego wymagania statutowego, to jest posiadania 
wykształcenia technicznego w zakresie elektryki lub elektroenergetyki.
 Zakładowe koło SEP utworzone w 1951 r., otrzymało numer 1. Koło moim zda-
niem odgrywało ważną role w dziedzinie:

pobudzenia i rozwijania działalności technicznej,•	
popularyzacji wiedzy i osiągnięć technicznych,•	
wdrożenia postępu technicznego w działalności Zakładu,•	
organizacji różnych form szkolenia wewnątrzzakładowego,•	
tworzenia klimatu sprzyjającego dla rozwoju ruchu racjonalizatorskiego i wyna-•	
lazczości pracowniczej,
integracji środowiska technicznego z całą załogą,•	
doradztwa technicznego.•	
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Członkowie SEP aktywnie włączali się w rozwiązywanie problemów technicznych, mate-
riałowych i organizacyjnych Zakładu, poprzez czynne uczestnictwo we wszystkich komi-
sjach i zespołach problemowych, powoływanych w Zakładzie do opracowania różnych 
analiz, ocen i programów zmierzających do poprawy działalności Zakładu. W trosce o za-
pewnienie nowych kadr wysokokwalifikowanych pracowników, członkowie SEP włączali 
się w organizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej, pełniąc funkcje nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych, jak również uczestniczyli w pracach Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego, działającej w Zakładzie.
 Pamiętam dobrze, jak Koło nr 1 SEP włączyło się czynnie w zorganizowanie uro-
czystości jubileuszowych 80-lecia tarnowskiej energetyki oraz w 50-lecie Zakładu Energe-
tycznego.
 W Zakładzie pracowałem na różnych stanowiskach, ale zawsze obok pracy za-
wodowej wykonywałem prace społeczne, uczestnicząc w różnego rodzaju komisjach i ze-
społach z ramienia SEP. W kole nr 1 przez kilka kadencji pełniłem funkcję członka zarządu, 
a następnie funkcję prezesa zarządu przez jedną kadencje.
 Pełniąc funkcje dyrektora Zakładu Energetycznego Tarnów wysoko ceniłem sobie 
zaangażowanie i postawy społeczne poszczególnych członków i całego zarządu koła nr 1 SEP. 
Działalność SEP służyła rozwojowi elektroenergetyki polskiej i ochronie pozycji zawodowej 
inżynierów i techników zatrudnionych w Zakładzie Energetycznym Tarnów. Wyrażane przez 
SEP opinie uwzględniane były przy podejmowaniu ważnych dla Zakładu decyzji, zwłaszcza  
w zakresie spraw technicznych i organizacyjnych. Za działalność w Kole SEP nr 1 zostałem 
wyróżniony Srebrną Odznaką Honorowa SEP, przyznaną przez Zarząd Główny SEP.

Wspomnienia mgr inż. Jacka Sumery, emerytowanego dyrektora ZET S.A.

 Młodemu inżynierowi-absolwentowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, w początkowych latach pracy tj. w okresie 1965-1969, wpisały się mocno w pa-
mięć chwile uczestnictwa w dorocznych zebraniach sprawozdawczych oraz sprawoz-
dawczo-wyborczych Oddziału Tarnowskiego SEP. Jako członek SEP-u miałem wówczas 
możliwość podpatrywania wystąpień i zachowań „elity” inżynierskiej Tarnowa i po-
wiatu - profesji elektrycznej. W pamięci odtwarzam wypełnioną salę, będącą niemal 
pod batutą prowadzącego zebranie niezwykle aktywnie i w tempie znamionującym 
dobre przygotowanie tematu oraz szacunek dla uczestników i zamierzonego efektu. 
Prowadzącym był inż. Henryk Ziemnicki, człowiek o „europejskich” manierach i niena-
gannej powierzchowności. Należy to podkreślić, ponieważ mówimy o czasach, w któ-
rych otoczenie, propaganda i pryncypialne cele, były wyznaczane i kreowane niemal 
siermiężnie, w ramach „sojuszu robotniczo-chłopskiego”, nie ujmując jego samego  
w pejoratywnym brzmieniu.
 Podkreślić należy również, że inż. Henryk Ziemniaki był studentem uczelni za-
równo w Petersburgu, jak i uczelni w Paryżu. Wówczas mało znane, nie nagłaśniane fakty 
z jego życiorysu, miały zapewne przemożny wpływ na jego osobowość, wyróżniającą się 
na tamtym tle. Mniemam, że chroniąc własne poglądy i wartości, miał wyraźny dystans  
i „krytyczny uśmiech” do otaczającej rzeczywistości.
 Tematy podejmowane przez prowadzącego, współtwórcę Oddziału SEP w Tar-
nowie, uzmysławiały mi cele i sens takiej organizacji środowiska technokratycznego. Or-
ganizacja była na owe czasy „obszarem” odseparowanym od propagandy gospodarczej 
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i społecznej, obszarem współpracy i koleżeńskiego współudziału techników i inżynierów 
elektryków.
 Wyróżniało się w tym czasie i pozostało w głębokiej pamięci grono inżynie-
rów, wielce zasłużonych dla SEP-owskiej organizacji lub podnoszących jej rangę. Szcze-
gólnie żywo wspominam reprezentatywne grono inżynierów takich jak: Jerzy Rokita, 
Lech Trzaskalski, Bolesław Kurowski, Marian Mirek, Stefan Chylak, Tadeusz Wachtl, Zbi-
gniew Kłosowicz i wielu innych. Jeszcze dziś, po wielu latach, pozostaję pod wraże-
niem wystąpień szczególnie wyróżniających się mówców i dyskutantów, do których 
zaliczam p. dyrektora technicznego, głównego elektryka w ZAT-Lecha Trzaskalskiego. 
Pozostaje w pamięci również jasność i lapidarność wystąpień mgr. inż. Jerzego Roki-
ty, dyrektora technicznego ZET. Należy również przyznać, że wiele z tematów dyskusji 
znajdowało materialne urzeczywistnienie. Zapewne wyjednanie środków, zorganizo-
wanie bezpośredniej pomocy i zaangażowanie w odrestaurowanie kamienicy Rynek 10,  
i zaadaptowanie jej do potrzeb stowarzyszenia naukowo-technicznych Tarnowa, jest jednym 
ze spektakularnych efektów pracy i efektywności tego środowiska technicznego. Dziś trudno 
o uznanie dla zaangażowania i efektywnego udziału stowarzyszenia w budowie przekaźnika 
TV dla drugiego programu. Posiadanie wówczas tego obiektu wyprzedziło szereg ośrodków  
w Polsce, szereg miast wojewódzkich o znacznie wyższym statucie gospodarczego roz-
woju.
 W okresie późniejszym, połowy lat 80., wspominam z satysfakcją kadencję Za-
rządu w naszym Kole SEP, kiedy zrodziły się i weszły do tradycji inicjatywy i zwyczaje wzbo-
gacania tematyki, i formuły spotkań, więziami z przedstawicielami środowiska kultury. 
Nastąpiły kroki ku humanizacji potrzebnej naszemu środowisku. Środowisko techniczne 
zasklepiało tematykę spotkań, towarzyskich kontaktów, do coraz bardziej fachowo pre-
zentowanych problemów. Owocowało to sztuką mówienia tylko na tematy „produkcyj-
ne”. Część osób, wrażliwa na niekorzystne zjawiska, pomagała w organizowaniu spotkań 
techników „dla tematów nietechnicznych”, dla spraw ciekawych i pięknych, spraw z innego 
zdroju wartości.
 Zbliżające się rocznice istnienia energetyki tarnowskiej, konstatacja odchodzenia  
w niepamięć wielu zdarzeń, wielu ludzi, wielu dokonań i wspólnych wysiłków, skłoniło do 
stworzenia tradycji wspomnieniowych Zaduszek. Wraz z kolegami i koleżankami z inwe-
stycji, zebraliśmy informacje i odnaleźliśmy groby zasłużonych dla Zakładu byłych kolegów  
z organizacji SEP, działających lub sprzyjających tej organizacji. Ustalono kilkadzie-
siąt miejsc wiecznego spoczynku ludzi bliskich nam, dla których czuliśmy się konty-
nuatorami ich działań. Pewnego wysiłku poszukiwawczego wymagało odnalezienie  
w Krakowie grobu rodzinnego prof. dr. inż. Jana Studniarskiego, pierwszego dyrek-
tora Elektrowni Miejskiej w Tarnowie, późniejszego rektora AGH w Krakowie, oraz dy-
rektora Leona Jakusa, założyciela koła SEP przy Zakładzie Energetycznym Tarnów. 
Odnalezione i odwiedzone mogiły zostały przybrane skromnym dowodem naszej pa-
mięci. Grobowce zostały sfotografowane i opisane zostały miejsca ich lokalizacji, dla 
pamięci potomnych. Jest dla mnie bardzo budującym, że owo zaduszkowe odwie-
dzanie grobowców weszło w tradycję i jest kultywowane przez nasze koło SEP do dziś,  
a myślę, że i na przyszłość. Jest bowiem dla rodziny zmarłego niezwykle miłą owa pamięć  
o drogim nieobecnym. Przychodząc przystroić grób na Święto Zmarłych i odnajdując tam 
żałobny kwiat złożony w tej tradycji i przewiązany szarfą pamięci, w sąsiedztwie palącej się 
lampki, doznaje szczególnego odczucia wspólnoty środowiskowej.
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 W okresie inauguracji tego obyczaju-pamięci, zorganizowaliśmy szczególne 
Zaduszki. Wypełniona uczestnikami sala świetlicy przy Nowym Świecie była udekorowa-
na bardzo nastrojowo. Elementem dekoracji był „krajobraz” z linią wysokiego napięcia 
 i urządzeniami energetycznymi. Na jego pierwszym planie były dwie postacie objęte ko-
leżeńskim ramieniem. Drugą z nich wycięto z obrazu, jako symboliczny brak człowieka. 
Przy panującym na sali półmroku, wstawiono tam znicz nagrobny. Dekorację uzupełnia-
ła przystrojona wieńcem, namalowana nagrobna płyta, na której wypisaliśmy nazwiska 
wspominanych zmarłych. Pierwszy raz świetlica Zakładu Energetycznego trwała w mroku, 
rozjaśnionym mnóstwem dekoracyjnych świec i lampek ustawionych na każdym stoliku. 
W tej scenerii wspomnienia ludzi i zdarzeń, prowadzone przez zaproszonych seniorów 
 i najstarszych pracowników, uzupełniane z sali, trwały zdawało się bez końca. Wspomi-
nano wówczas: Elektrownię z lat 1920-1939, poczet jej dyrektorów, zdarzenia oraz losy  
w okresie wojny i okupacji. Relacje z tego okresu przedstawił najstarszy uczestnik spo-
tkania p. Edmund Sumera. Okres lat powojennych, lata zmagań z odbudową sieci, potem 
żywiołowej elektryfikacji i organizacji energetyki z tamtych lat, barwnie przybliżyli naoczni 
świadkowie zdarzeń: inż. Henryk Składzień, Zenon Motyliński-kierownik Rejonu Najwyż-
szych Napięć oraz były księgowy ZET-Tadeusz Niedojadło.
Wspominający wówczas żywą historię Zakładu, sami są już dziś wspomnieniem spotkań. 
Spotkanie wówczas urozmaicono występem aktorów teatru tarnowskiego, śpiewających 
ballady o przemijaniu i pamięci. Był to debiut SEP-u w kontaktach z aktorami naszego te-
atru. Dało to początek kilkakrotnej formuły spotkań związanych z występami zaprzyjaźnio-
nych aktorów. Szczególnie miło wspominam występy p. Małgorzaty Wiercioch. Była ona 
laureatką konkursu śpiewających aktorów. Pochodziła ze Szczawnicy, starego góralskiego 
rodu. Zarówno głos, jak i uroda sceniczna, wyróżniały panią Małgorzatę na scenie nie tylko 
tarnowskiego teatru. Ta znajomość i miły twórczy kontakt z ówczesnym Zarządem koła 
(lata 1986-1988) pozostawił motyw innego bycia, bogatszego w luz przystojny aktorom.
 Wspomnieć należy, że nastała wówczas moda na zwiedzanie zabytków z naj-
bliższego otoczenia tak, aby wzbogacić wiedzę i ducha. Do bardziej udanych zaliczę zwie-
dzanie Wawelu, który dla większości pozostawał we wspomnieniach obowiązkowej wy-
cieczki szkolnej. Bogata we wrażenia historyczna wycieczka została wesoło podsumowana  
w Rejonie Bochnia, gdzie w drodze z sepowskich wojaży, czekały zawsze otworem bardzo 
gościnne podwoje.
 

 VIII. PREZESI TARNOWSKIEGO ODDZIAŁU SEP W LATACH 1970-2010

HENRYK ZIEMNICKI 1970-1983
 Urodził się 11 maja 1905 r. w Petersburgu, w rodzinie inteligenckiej. Pierwsze na-
uki pobierał w domu pod kierunkiem guwernerów. W 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Chemiczno-Technologicznym Instytutu Piotrogradzkiego, które ukończył w 1925 r.
 Następnie wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Instytucie Politechnicznym  
w Grenoble i uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W latach 1930-1935 studiował w Szkole 
Technicznej Wawelberga w Warszawie na kierunku mechanicznym.
 Pracę zawodową rozpoczął w 1928 r. w Biurze Technicznym Towarzystwa Przemy-
słowego Zakładów Mechanicznych Lilpop Loewestein S.A. w Warszawie. Pracował tam do 
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1935 r. jako konstruktor w dziale wagonowym, maszyn pralniczych i urządzeń sanitarnych.  
W latach 1936-1944 pracował w Zakładzie Elektrycznym Okręgu Podstołecznego w Rem-
bertowie w charakterze konstruktora sieciowych urządzeń elektrycznych wysokiego i ni-
skiego napięcia oraz stacji transformatorowych. W okresie tym kierował budową linii 15 kV 
Wołomin-Tłuszcz.
 Po wojnie od 1945 r. pracował w OZET, przekształcony w latach późniejszych na ZE 
Tarnów jako projektant i konstruktor a następnie jako kierownik pracowni projektowej, skąd  
w 1970 r. przeszedł na emeryturę.
 Henryk Ziemnicki był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
od 1964 r. Był inicjatorem i animatorem ruchu stowarzyszeniowego na terenie Polski Połu-
dniowej. Od 1950 r. był prezesem Koła SEP przy ZE w Tarnowie, zalążka powstałego w 1970 
r. Oddziału Tarnowskiego SEP, którego był twórcą i pierwszym prezesem.
 Jednocześnie z działalnością w SEP prowadził szerokie działania na rzecz inte-
gracji środowiska technicznego w Tarnowie, uczestnicząc aktywnie w pracach Zarządu 
Rejonowego, a następnie Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej.
 Z jego inicjatywy został powołany Społeczny Komitet Budowy Tarnowskiego 
Ośrodka Nadawczego dla Programu II TVP oraz Społeczny Komitetu Remontu Domu Technika  
w Rynku. Jego działalność i praca stawiają go w rzędzie najbardziej zasłużonych działaczy 
środowiska technicznego Tarnowa. Zastał odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową 
SEP, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, Medalem prof. M. Pożaryskiego, Odznakami 
Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Województwa Tarnowskiego oraz wieloma innymi od-
znaczeniami. Powyższe zasługi były podstawą do nazwania jego imieniem sali konferen-
cyjnej w Domu Technika w Tarnowie.
 Henryk Ziemnicki posiada także piękną kartę w życiorysie z okresu okupacji. 
Był członkiem Armii Krajowej. Działał w Ruchu Oporu pod pseudonimem „Olbromski”.  
W czasie Powstania Warszawskiego walczył jako dowódca batalionu. Rząd Polski w Londy-
nie uhonorował go za to wysokimi odznaczeniami.
 Zmarł 7 marca 1983 r. na wskutek pobicia przez nieznanych sprawców i pocho-
wany został na cmentarzu w Krzyżu.

TADEUSZ WACHTL 1984-1990
 Urodził się 9 sierpnia 1919 r. w Nieznanowie, w powiecie Kamionka Strumiło-
wa k. Lwowa. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej  
i gimnazjum rozpoczął w 1939 r. studia na Politechnice Lwowskiej, które przerwała wojna.  
W czasie okupacji sowieckiej pracował w bankowej inspekcji kredytowej. Następnie pra-
cował na kolei Ostbahn, w charakterze elektryka telekomunikacji. Po wojnie pracował jako 
telemechanik PKP w Tarnowie a następnie DOKP w Krakowie.
 W 1948 r. rozpoczął pracę w Zakładach Naprawczych PKP Tarnów, które przyjęły 
nazwę Zakładów Mechanicznych. W ZM na stanowisku głównego energetyka pracował 
nieprzerwanie do 1951 do 1983 r. W tym okresie, jako wybitny ekspert wyjeżdżał  w celach 
szkoleniowo-odbiorczych do takich krajów jak Francja, RFN, NRD, Szwecja, Japonia, Szwaj-
caria, Włochy, Austria i ZSRR.
 W okresie pracy zawodowej zgłosił kilkadziesiąt projektów racjonalizatorskich. Jest 
autorem 23 świadectw patentowych z zakresu elektroenergetyki, energetyki przemysłowej  
i elektroniki. Do SEP wstąpił w 1964 r.  W 1969 r. był jednym z założycieli Koła nr 5 działa-
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jącego na terenie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i jego długoletnim Prezesem do 
czasu przejścia na emeryturę w 1983 roku.  Od samego zarania powstania Oddziału Tar-
nowskiego SEP był członkiem jego władz, w latach 1978 – 1984 był wiceprezesem Oddziału  
a w latach 1984-1990 przez dwie kadencję jego prezesem. Uczestniczył w wielu przedsię-
wzięciach Oddziału m.in. w tworzeniu Tarnowskiego Ośrodka Nadawczego II Programu 
TVP.
 Za wybitną działalność stowarzyszeniową i zawodową otrzymał najwyższe od-
znaczenia - Srebrną i Złotą OH SEP, Medal prof. M. Pożaryskiego, Medal K. Szpotańskiego, 
Medal J. Groszkowskiego, srebrny i złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotą Odznakę Zasłużonego dla Energetyki, Złotą Odznakę Zasłużonego dla 
Rozwoju Przemysłu Maszynowego i wiele innych.
 Tadeusz Wachtl prowadził bardzo aktywną działalność na rzecz integracji środo-
wiska technicznego w Tarnowie. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu ważnych kon-
ferencji i seminariów w regionie tarnowskim. Znany był w całym środowisku technicznym, 
jako wybitny fachowiec i bardzo prawy człowiek. Zmarł w Tarnowie 28 sierpnia 2006 r. 
Został pochowany na cmentarzu  komunalnym w Tarnowie Krzyżu.

JERZY ROKITA 1990-1994
 Urodził się 19 czerwca 1924 r. w Biadolinach Szlacheckich k. Brzeska. W latach 
1940-1943 uczył się w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1943-1945 pracował jako 
monter na kolei. Po wojnie w 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień inżyniera elektryka i magistra nauk technicz-
nych.
 Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Tarnowie. Początko-
wo pracował w Sekcji Dokumentacji Inwestycji, a następnie kierował Oddziałem Konstruk-
cyjno-Remontowym. W 1955 r. powierzono mu obowiązki głównego inżyniera Zakładu 
Sieci Elektrycznych w Tarnowie, co opowiadało stanowisku zastępcy dyrektora d.s. tech-
nicznych. Funkcję tę pełnił do 1991 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.
 Jerzy Rokita uważany jest za jednego z najwybitniejszych dyrektorów w najnow-
szej historii ZET. Za swoje wybitne osiągnięcia w zawodzie otrzymał wysokie odznaczenia 
państwowe i resortowe - Zasłużony Energetyk PRL, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,  
Zasłużony dla Rozwoju Sądecczyzny, Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, 
 Zasłużony dla Miasta Tarnowa.
 Jerzy Rokita był aktywnym członkiem SEP od 1946 r. Działał ofiarnie w Komi-
tecie Budowy Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego II Programu dla miasta Tarnowa oraz  
w Społecznym Komitecie Remontu Domu Technika w Rynku. Jego działalność uhonoro-
wana została najwyższymi odznaczeniami stowarzyszeniowymi - Złotą i Srebrną OH SEP 
i NOT, Medalem prof. M. Pożaryskiego, Medalem prof. B. Rumińskiego, Medalem prof. K. 
Szpotańskiego. Był cenionym i lubianym kolegą. Zmarł 19 czerwca 1994 r. Pochowany jest 
na cmentarzu w Krakowie-Batowicach.

MARIAN MIREK 1994-1995
 Urodził się 4 lipca 1931 r. w Jedliczu k. Krosna. W latach 1938-1944 uczęszczał do 
szkoły podstawowej. Następnie ukończył gimnazjum w Jedliczu. Egzamin dojrzałości zdał  
w klasie matematyczno-fizycznej Gimnazjum i Liceum w Krośnie. Studiował na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka w spe-
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cjalności sieci elektryczne.
 W 1956 r. rozpoczął pracę w Zakładach Sieci Elektrycznych Tarnów. Zatrudnio-
ny został najpierw jako inżynier w Dziale Eksploatacji, następnie kolejno jako Kierownik 
Służby Izolacji, Kierownik Służby Sieci i Stacji, Z-ca Kierownika Eksploatacji, od 1968 r. jako 
Kierownik Działu Z-ca Głównego Inżyniera d.s. Eksploatacji, a od 1991 r. do śmierci jako 
Główny Inżynier d.s. Eksploatacji.
 Marian Mirek posiadał liczne odznaczenia - Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony 
dla Energetyki, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Zasługi dla Miasta i Województwa Tarnow-
skiego, Odznakę Zasłużony dla Zakładu Energetycznego Tarnów. Odznaczony był Srebrną 
i Złotą OH SEP, Medalem prof. M. Pożaryskiego. Zmarł w Tarnowie 14 grudnia 1995 r. Jest 
pochowany  na cmentarzu w Mościcach.

BOLESŁAW KUROWSKI    p.o.  grudzień 1995 – kwiecień 1996
 Urodził się. 9 października1930 r. w Ropczycach . Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej w Tarnowie Mościach i Liceum Energetycznego w Nysie studiował na Politech-
nice Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym. Pracował w Elbudzie Wrocław a następnie w 
Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym, Biurze Projektów w Nowej Hucie, Zakładzie 
Energetycznym Tarnów i w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach. 
 Na przełomie lat 40-tych i 50-tych ponie elektryfikował jak to sam podkreśla 
„zniszczone i zrabowane przez dwóch okupantów Ziemie Odzyskane”. W latach 1959-1965 
kierował budowami na terenie ZA Tarnów. Od 1964  do 1974 roku współpracował z ka-
tedrą Maszyn i Pomiarów AGH w Krakowie nad dynamiką maszyn elektrycznych zainsta-
lowanych na terenie ZA. W 1973 roku ukończył studia podyplomowe „Dynamika elektro-
energetycznych układów przemysłowych”. W latach 1965-1995 pracował jako technolog, 
kierownik techniczny i p.o. kierownika Zakładu Elektrycznego w ZA. Zajmował się również 
projektowaniem i doborem zabezpieczeń bloków energetycznych, transformatorów i linii 
220 kV. Autor ponad czterdziestu projektów wynalazczych i dwóch patentów. 
 W 1949 roku został członkiem SEP we Wrocławiu. Po przybyciu do Tarnowa współ-
organizował struktury SEP w ZA. Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego koła.  
Jest członkiem założycielem Oddziału Tarnowskiego SEP. W zarządzie Oddziału pełnił 
funkcje – sekretarza, wiceprezesa, p.o. prezesa po śmierci Mariana Mirka, przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat brał udział w pracach Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych ZG SEP. Był jednym z wnioskodawców ustanowienia medalu im. Jana Szcze-
panika i przewodniczącym Kapituły medalu. Bierze czynny udział pracach redakcyjnych 
„Biuletynu” OT SEP. 
 Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony Srebrnym i Zło-
tym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Ho-
norową Odznaką SEP, medalami im. Prof. Janusza Groszkowskiego, im. prof. Mieczysława 
Pożarskiego, inż. Kazimierza Szpotańskiego,  inż. Jana Szczepanika i medalem 90-lecia. SEP 
Jest również wyróżniony godnością Zasłużonego Seniora SEP.

ANTONI MAZIARKA 1996-2006 oraz od 2010
 Urodził się 12 czerwca 1946 r. w Tarnowie. Ukończył Technikum Przemysłowo-
Pedagogiczne w Nowej Hucie. Następnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, spe-
cjalność sieci elektroenergetyczne. Studia ukończył w 1974 r.
 W czasie studiów pracował w Zespole Szkół Zawodowych Mechaniczno-Elek-
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trycznych w Tarnowie. W latach 1974-1976 pracował jako specjalista konstruktor w Fabryce 
Silników Elektrycznych Małej Mocy SILMA w Sosnowcu a następnie przez dwa lata kiero-
wał laboratorium elektrycznym w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Elektrycznych „ELBUD” 
w Katowicach.
 Od 1978 r. pracuje nieprzerwanie w Zakładzie Energetycznym Tarnów kolejno 
jako kierownik Działu Wykonawstwa w Rejonie Energetycznym w Bochni, potem jako 
mistrz a następnie kierownik Wydziału Maszyn i Urządzeń. 
 Członkiem SEP jest od 1970 r. W 1990 r. został członkiem Zarządu Tarnowskiego 
Oddziału.  W 1996 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów po śmierci pre-
zesa Mariana Mirka został wybrany prezesem Oddziału Tarnowskiego SEP, którą to funkcję 
pełnił do 2006 r. W kadencji 2006-2010 r. pełnił funkcje sekretarza Zarządu Oddziału, by 
w 2010 r. ponownie zostać wybrany prezesem Oddziału. W roku 2009 został powołany na 
przewodniczącego Zespołu Niskiego Napięcia Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP. 
Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Pozna-
niu uczestniczy czynnie w pracach zespołów problemowych ds. Ochrony Porażeniowej, 
Transformatorów, a także Zespołu ds. Ochrony Przepięciowej.
 Odznaczony m.in. Srebrną i Złotą OH SEP, medalami im. M.Pożaryskiego i K.Szpo-
tańskiego. Medal 90-lecia  SEP, Posiada Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony dla Energety-
ki, odznakę Zasłużony dla Zakładu Energetycznego Tarnów SA, a także Brązowy i Srebrny 
Krzyż Zasługi oraz Srebrną Odznaką Honorową NOT.

WŁADYSŁAW BOCHENEK  2006-2010
 Urodził się 11 maja 1959 roku w Tarnowie. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej, uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  
w którym zdał egzamin dojrzałości w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Następ-
nie studiował na Politechnice Krakowskiej na kierunku elektrotechnika, gdzie uzyskał tytuł 
magistra inżyniera elektryka. Po studiach pracował w Kombinacie Budownictwa Komunal-
nego w Tarnowie jako główny mechanik oraz główny energetyk. W ramach zatrudnienia 
w Kombinacie oddelegowany był do pracy za granicą. Prowadził kontrakty w Czechach  
a następnie  kierował budowami w Niemczech.
 Od  2 stycznia 1995 roku pracuje nieprzerwanie w Zakładzie Energetycznym Tar-
nów SA a obecnie Enion SA Oddział w Tarnowie. Najpierw w Centrali Oddziału zajmował 
się problematyką eksploatacji urządzeń średniego napięcia a następnie urządzeń wyso-
kich i najwyższych napięć. Od roku 2004 jest dyrektorem Rejonu Dystrybucji Tarnów Te-
ren – jednostki terenowej Enionu, wykonującej funkcje Operatora Systemu Dystrybucji na 
obszarze 14 gmin. 
Jest członkiem Stowarzyszenia od 1987 r. W 2006 roku został wybrany na prezesa Tarnow-
skiego Oddziału SEP na kadencję 2006-2010. Posiada między innymi odznaczenie „Za za-
sługi dla energetyki”, oraz „Medal 90-lecia SEP”. 
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 IX. NOTKI BIOGRAFICZNE KOLEGÓW, ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW OT SEP   
 ZMARŁYCH W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

ALINA KŁOSOWICZ (Poznań 1936 - Tarnów 2001) technik elek-
tryk. Ukończyła Technikum Elektryczne w Poznaniu. Po uzyska-
niu świadectwa dojrzałości podjęła pracę w ZBiP „Energopomiar”. 
Pracowała przy uruchamianiu m.in.: EC Żerań, Stalowa Wola, 
Szczecin, ZA Tarnów. Od 1959 r. podjęła pracę w Zakładzie Energe-
tycznym Tarnów, a następnie w RWSE Tarnów. Członek założyciel 
Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od 
początku działalności OT SEP była jego skarbnikiem a od 1978 r. 
jednocześnie pełniła funkcję sekretarza aż do swojej śmierci. Jej 

osiągnięcia zawodowe i społeczne były imponujące. Odznaczo-
na wieloma medalami i odznaczeniami w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem 
im. prof. M. Pożaryskiego. Organizator jubileuszu 30-lecia SEP, była już wtedy ciężko  
i nieuleczalnie chora. Współautorka monografii 30 lat Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich 1970-2000 (Tarnów 2000). Jej niezłomne zasady, poświęcenie, prawość, 
koleżeńskość, solidarność pozostały w pamięci wszystkich członków OT oraz tych, którzy się  
z Nią zetknęli. Zmarła w Tarnowie 28 czerwca 2001 r.  Została pochowana w Tarnowie na 
cmentarzu w Mościcach.

FRANCISZEK SUMERA (Trzebinia 1913 - Tarnów 2002) inżynier 
elektryk, harcerz, wynalazca, partyzant AK. Urodził się w Trzebini  
w 1913 r. Podczas I wojny światowej zginął Mu ojciec. Po wojnie ro-
dzina osiedliła się w Tarnowie. Ukończył szkołę powszechną im. K. 
Brodzińskiego, a następnie II Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie. Wówczas zetknął się z ruchem harcerskim. 
Członek tarnowskiej Komendy Hufca w latach 1937-1939. Był wybit-
nie uzdolniony w zakresie nauk ścisłych. W 1934 r. ukończył Śląskie 
Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach. Przed wojną pracował 

w Bielsku Białej w fabryce Schwabego (Indukta). Po wybuchu II wojny 
powrócił do Tarnowa. Podjął pracę w Warsztatach Kolejowych. Członek Batalionu „Bar-
bara” 16 pp. AK Ziemi Tarnowskiej. Uczestnik bitwy pod Jamną. Po II wojnie zdobył dy-
plom inżyniera elektryka na Politechnice Śląskiej. W 1948 r. był pomysłodawcą budowy  
w Tarnowie fabryki silników elektrycznych. Opracowany projekt przekazał Zjedno-
czeniu Przemysłu Maszyn Elektrycznych w Katowicach. W 1949 r. jego projekt został  
zaakceptowany. Od samego początku pracował w FSE „Tamel” na  
stanowisku Głównego Konstruktora. Nie przyjął proponowanego Mu stanowi-
ska dyrektora naczelnego zakładu. Wierny swoim ideałom i zasadom nie wstą-
pił do PZPR. W 1976 roku przeszedł na emeryturę. Odznaczony wieloma najwyż-
szymi medalami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi  
w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu  
Odrodzenia Polski. Autor wielu rozwiązań z dziedziny konstrukcji i budowy maszyn elek-
trycznych. Skromny, niósł pomoc wielu potrzebującym, także w czasie okupacji. Człowiek 
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niezłomnych zasad, pozostawał wielkim autorytetem dla kolegów i przełożonych. Po przej-
ściu na emeryturę pracował w dziale Głównego Konstruktora do 1999 r. Czynny członek OT 
SEP. Pasjonat historii Polski, pszczelarstwa, wierny przyrzeczeniom harcerskim, pasjonat 
pracy twórczej. Zmarł w Tarnowie 20 października 2002 r. Został pochowany na cmentarzu 
w Tarnowie Rzędzinie.

LEOPOLD BACIK (Kolanów 1925 - Tarnów 2003) inżynier elektryk, 
magister nauk technicznych. Urodził się w Kolanowie k. Bochni 
w 1925 r. Ukończył podczas okupacji Szkołę Zawodową w Boch-
ni. Do 1944 r. pracował w firmie „Elektro-Volta”. W 1946 r. ukończył 
Państwową Szkołę Techniczną w Krakowie. W latach 1946-1951 
studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, gdzie 
zdobył dyplom magistra inżyniera elektryka. Od 1959 r. pracował 
w FSE „Tamel” w Tarnowie, przechodząc wiele szczebli kariery za-
wodowej do kierownika centralnego laboratorium i kierownika 

jakości produkcji włącznie. Członek SEP od 1958 r. Pierwszy kierownik Ośrodka Rzeczo-
znawstwa w Tarnowie, Izby Rzeczoznawców SEP, od 1998 r. członek Rady Ośrodka Rze-
czoznawców. Za działalność zawodową i społeczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką 
Honorową SEP. Wybitny inżynier w dziejach tarnowskiej myśli technicznej. Był otoczony 
szacunkiem i przyjaźnią wielu kolegów. Zmarł w Tarnowie 31 grudnia 2003 r. Spoczywa  
w na cmentarzu w Tarnowie Rzędzinie.

KAZIMIERZ KARGUL (Wojnicz 1944 - Maszkienice 2005) technik elek-
tryk. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycz-
nym w Tarnowie i tam pracował do emerytury. Przechodził wiele eta-
pów pracy zawodowej, zaczynając w 1963 r. jako robotnik przyuczony  
w Dziale Kapitalnych Remontów, poprzez dyżurnego stacji, dyspozy-
tora Zakładowej Dyspozycji Mocy, kierownika Oświetlenia Uliczne-
go, kierownika Oddziału Urządzeń Sieciowych, kierownika Wydziału 
Utrzymania, a w ostatnim etapie pracy jako pełniący obowiązki Dy-
rektora Rejonu Energetycznego Tarnów-Teren.

Wśród wielu osiągnięć zawodowych należy podkreślić jego udział  
w teoretycznym i praktycznym wprowadzeniu w ZE Tarnów technologii mon-
tażu sieci i przyłączy izolowanych oraz ich montażu przez pracowników ZE 
w nowobudowanych sieciach nN. Był autorem wytycznych projektowych, oraz nadzoro-
wał przebieg budowy Poligonu Szkoleniowego, na którym pracował jako wykładowca 
w szkoleniach teoretycznych i praktycznych w zakresie montażu sieci izolowanych oraz 
prac pod napięciem.
Z wielką pasją uczestniczył w działaniach OT SEP, gdzie organizował spotkania i opie-
kował się Kołem Seniorów SEP oraz był ekspertem w zakresie technologii prac pod  
napięciem na poziomie nN. Wyrazem uznania za jego pracę były wyróżnienia i odznacze-
nia, z których najważniejsze to odznaka „Za zasługi dla ZE Tarnów”, srebrna oznaka „Zasłu-
żony dla Energetyki”, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Honorowa Odznaka SEP. Miał ogromną 
wiedzę, bogate doświadczenie, doskonałą znajomość zagadnień i problemów technicz-
nych. Dał się poznać jako człowiek cechujący się ogromną pracowitością, sumiennością, 
spokojem, skromnością i życzliwością wobec innych. Zmarł w Maszkienicach 23 stycznia 
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2005 r. pół roku po przejściu na emeryturę. Został pochowany na miejscowym cmentarzu  
w Maszkienicach.

ROMAN DZIEŃSKI (Zakopane 1936 - Tarnów 1997 )Studia inży-
nierskie ukończył  w 1966 r. w Bydgoszczy, po których związał się 
z Tarnowską Telekomunikacją. Do wielu osiągnięć zawodowych nale-
ży Jego udział w modernizacja sieci telefonicznej Rejonowego Urzędu 
Telekomunikacji, na przełomie lat 60 i 70, w budowie i uruchomieniu 
Wojewódzkiego Centrum Telekomunikacyjnego, telefonizacja gmin 
województwa tarnowskiego, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań te-
lekomunikacji krajowej i światowej.
W 1970 r. był współzałożycielem Tarnowskiego Oddziału SEP  

a następnie przez wszystkie kadencję aż do swojej tragicznej śmierci  
  w 1997 r. piastował funkcje wiceprezesa Zarządu. Do Jego osiągnięć należy także zaliczyć 
starania i udział w budowie na Górze Św. Marcina stacji przekaźnikowej dla emisji II pro-
gramu TV. Dzięki tej inwestycji Tarnów już w 1974 r. w odbiorze II programu TV wyprzedził 
szereg miast wojewódzkich. 
 Roman Dzieński brał czynny udział w budowie tarnowskiego Domu Technika, w któ-
rym siedzibę znalazł także Tarnowski Oddział SEP. Jego specjalnością była organizacja licznych 
konferencji naukowo-technicznych z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza central cyfrowych 
i łączności światłowodowej, oraz wspaniałe wycieczki i wieczornice corocznie organizowane  
z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji. W działalności cechowała Go konsekwencja, upór  
i profesjonalizm. W kontaktach z otoczeniem bezpośredni, życzliwy i opanowany.
 Ostatnim Jego bardzo udanym osiągnięciem była organizacja Tarnowskich Dni 
Elektryki - „Internet 97”, wymagało to szczególnie dużego wysiłku. Dzięki Niemu impreza 
ta zyskała bardzo dobrą ocenę wśród uczestników.
 W 1978 r został odznaczony Złotą Odznaką Honorową SEP oraz w tym samym 
roku, z okazji XXI Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Meda-
lem im. Prof. M. Pożaryskiego. W 1985 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. 
Zginął w wypadku samochodowy w Tarnowie 26 lipca 1997 roku. Spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Tarnowie Krzyżu.

 
 X.  ODZNACZENI  I  WYRÓŻNIENI w OT SEP

ODZNAKI HONOROWE

 Zarząd Główny Stowarzyszenia przyznaje odznaki honorowe złote i srebrne. Ce-
lem przyznania odznaki honorowej SEP jest wyróżnienie członków SEP, kół SEP, członków 
wspierających lub innych osób nie będących członkami SEP za aktywną, zaangażowaną 
działalność na rzecz Stowarzyszenia i elektryki polskiej.
Każda z odznak honorowych może być przyznana tylko raz członkom SEP zwyczajnym  
i współdziałającym oraz najaktywniejszym kołom.
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1964
Henryk Ziemnicki

1972
Bolesław Kurowski 
Tadeusz Wachtl 

1975
Edward Lis 
Eugeniusz Madej 
Józef Tabor 

1978
Zbigniew Bosowski 
Stefan Chylak 
Władysław Drozd 
Roman Hałaciński 
Stanisław Horodecki 
Danuta Jasicka 
Lubomir Kilian 
Jan Laskowski 
Teresa Lisak 
Roman Łabuz 
Ryszard Nowak 
Józef Stec 
Zbigniew Stono 
Barbara  Szczepanik 
Anatol Wesołowski 
Emil Wójcik 
Antoni Wróbel 
Zakład Energetyczny Tarnów 

1981
Jerzy Synowiec 
Jan Twaróg 

1985
Henryk Bujak 

Srebrna Odznaka Honorowa SEP
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Jan Bystrzycki 
Bartosz Chmura 
Edward Dziekan 
Jerzy Florek 
Kazimierz Grochal 
Stanisław Kozioł 
Janusz Kwiecień 
Stanisław Lis 
Roman Lubich 
Dariusz Maciejewski 
Henryk Mikrut 
Zenon Motyliński 
Jan Niczyj 
Tadeusz Ostrowski 
Stefan Pierzyński 
Adam Pilch 
Marian Sadowski 
Henryk Składzień 
Roman Stadnicki 
Marian Strzała 
Edmund Sumera 
Maciej Szurek 
Jerzy Szymaszek 
Jan Wełna 
Jerzy Zach 
Stanisław Zdziarski 

1987
Marian Babicz 
Jerzy Bukowski 
Edward Choma 
Kazimierz Danko 
Stanisław Homa 
Władysław Iwaniec 
Antoni Kawik 
Jan Kowal 
Stanisław Koza 
Marek Lejko 
Leszek Mauer 
Antoni Maziarka 
Michalina Morawicka 
Marian Mucha 
Stanisław Rynowski 
Władysław Słowik 
Tadeusz  Stasiczak 
Marian Szewczyk 
Stanisław Świątek 



82
Kazimierz Wrona 
Stanisław Zaręba 

1994
Helena  Hawryluk 
Julian Półkoszek 
Roman Szymkowiak 
Andrzej Wojtanowski 

1995
Jan  Kania 
Kazimierz Kargul 
Dariusz Lubera 
Janusz Onak 

1998
Franciszek Biel 
Adam Dychtoń 
Stanisław Kaczówka 
Tadeusz Kocoń 
Andrzej Liwo 
Adam Moskal 
Jerzy Pikul 

2000
Bogusław Chmura 
Henryka Czaja 
Zbigniew Gniadek 
Jan Kozioł 
Michał Kraiski 
Władysław Łabuz 
Jan Sznajder 
Emil Wijas 

2001
Andrzej Jaglarz 
Jerzy Niedojadło 

2005
Biuletyn Informacyjny Tarnowskiego Oddziału SEP
Andrzej Florek 
Bogusław Gancarz 
Jarosław Lipiński 
Grażyna Smolińska-Wygrzywalska 
Małgorzata Susuł 

2010
Stanisław Baran 
Paweł Bartecki 
Władysław Bochenek 
Grzegorz Bosowski 
Aleksander Gawryał 
Krzysztof Mikulski 
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Roman Romaniszyn 
Bogdan Sasak 

 

1970
Henryk Ziemnicki

1978
Roman Dzieński 
Alina Kłosowicz 
Jerzy Rokita 
Franciszek Sumera 
Antoni Szczepanik 
Tadeusz Wachtl 

1981
Bolesław Kurowski 

1985
Leopold Bacik 
Zbigniew Bosowski 
Roman Hałaciński 
Stanisław Horodecki 
Lubomir Kilian 
Jan Klimek 
Zbigniew Kłosowicz 
Marek Kostyrzewski 
Teresa Lisak 
Zbigniew Stono 
Barbara Szczepanik 
Józef Tabor 
Jan Tworóg 
Anatol Wesołowski 
Antoni Wróbel 

1987
Maciej Czaja 
Helena Kurowska 

Złota Odznaka Honorowa SEP
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Eugeniusz Madej 
Emil Wójcik 

1994
Antoni Kawik 
Stanisław Kozioł 
Józef Stec 
Marian Strzała 

1995
Piotr Sumara 

1998
Edward Lis 
Wacław Lis 
Antoni Maziarka 

2000
Edward Choma 
Kazimierz Kargul 
Celina Lis 
Janusz Onak 
Zygmunt Stańczyk 
Roman Szymkowiak 
Stanisław Świątek 
Andrzej Wojtanowski 

2001
Grażyna Dąbrowska 

2005
Franciszek Biel 
Jerzy Bukowski 
Adam Dychtoń 
Jerzy  Florek 
Helena Hawryluk 
Stanisław Klesyk 
Dariusz Maciejewski 
Julian Półkoszek 

2010
Biuletyn Informacyjny Tarnowskiego Oddziału SEP
Jan Kozioł 
Jan Koziara 
Józef Kusiak 
Marek Lejko 
Jarosław Lipiński 
Andrzej Liwo 
Władysław Łabuz 
Jerzy Pikul 
Grażyna Smolińska-Wygrzywalska 
Roman Stadnicki 
Jan Sznajder 
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MEDAL IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

 Janusz Groszkowski (1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
(1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dzie-
kan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu 
sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elek-
troniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek 
 i publikacji.
 Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego to wyróżnienie dla osób szczególnie za-
służonych dla twórczej pracy w dziedzinie elektryki, zwłaszcza w dziedzinach uprawianych 
przez prof. Groszkowskiego, za wybitne osiągnięcia na polu naukowym, technicznym, pe-
dagogicznym, społecznym lub zawodowym. 

2005
Bolesław Kurowski 

MEDAL IMIENIA PROF. ALFONSA HOFFMANNA

 Alfons Hoffmann - (1885-1963) prezes (1937-1938) Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich i jego aktywny działacz. Zasłynął zorganizowaniem walnego zjazdu SEP w 1938 
r. na M/S Piłsudski.. W latach 1918-1929 tworzył zręby Państwowości Polskiej na Pomorzu.  
W okresie 1924-1938, jako przedsiębiorczy, ale i prawy dyrektor Spółki Gródek S.A., zbudo-
wał Pomorski System Elektroenergetyczny. Aktywny działacz i animator, wielki przyjaciel 
harcerstwa. Wybitny syn Pomorza. W 1957r. jako pracownik PAN Wydziału B Ekspert w za-
kresie elektrowni wodnych budownictwa Wodnego otrzymuje tytuł profesora.
 Medal imienia prof. Alfonsa Hoffmanna nadawany jest przede wszystkim osobom 
o wysokich walorach etycznych, które nienaganną pracą przyczyniły się do rozwoju krajo-
wej energetyki w różnych płaszczyznach jak projektowanie, badania naukowe, eksploatacja  
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i remonty w energetyce, budowa obiektów energetycznych itp.

2009
Janusz Onak 
Jacek Sumera 
Anatol Wesołowski 

MEDAL IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

 Mieczysław Pożaryski (1875-1945) - współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, pierwszy prezes SEP (1919-1928), członek honorowy SEP (od 1925). Profesor Poli-
techniki Warszawskiej, wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Autor wielu ksią-
żek i artykułów fachowych. Wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” 
 i „Wiadomości Elektrotechnicznych”
 Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznawany jest osobom szczegól-
nie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu 
naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).
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1978

Roman Dzieński 
Alina Kłosowicz 
Tadeusz Para 
Zdzisław Ziaja 
Henryk Ziemnicki 

1981
Stefan Chylak 

1985
Bolesław Kurowski 
Marian Mirek 
Franciszek Sumera 

1987
Zbigniew Kłosowicz 

1998
Maciej Czaja 
Michał Heller 
Marek Kostyrzewski 
Dariusz Lubera 

2000
Antoni Maziarka 
Marian Strzała 

2005
Stanisław Kozioł 
Wacław Lis 
Zakład Energetyczny Tarnów 

MEDAL IM. INŻ. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO

 Kazimierz Szpotański - (1887-1966) - współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich (1938-1946). Założyciel (1918) pierwszego i największego w Pol-
sce przedsiębiorstwa aparatury elektrycznej „Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański  
i Spółka”, które stało się kolebką polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. Do 1947 dyrek-
tor pierwszej Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych (późniejszy ZWAR) w Warszawie 
 i Międzylesiu.
 Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego nadawany jest przede wszystkim daw-
nym pracownikom FAE K. Szpotański Warszawa, byłym i obecnym pracownikom ZWAR, 
osobom, które zasłużyły się dla przemysłu elektrotechnicznego - zwłaszcza w dziedzinie 
aparatów technicznych oraz osobom, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie apara-
tury elektrycznej.
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1994
Bolesław Kurowski 

MEDAL 90-lecia SEP

 W dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Sto-
warzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP). Zjazd ten wieńczył podejmowane od kilku-
nastu lat wysiłki zmierzające do powołania ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej elek-
tryków. Szczególną aktywność w tym względzie obserwowano w środowiskach Krakowa, 
Lwowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca i Warszawy. W roku 1928 nastąpiło połączenie SEP ze 
Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich i w związku z tym przyjęto obowiązującą do 
dzisiaj nazwę Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W roku 1939 do SEP przystąpiło 
Stowarzyszenie Teletechników Polskich oraz Związek Polskich Inżynierów Elektryków. Od 
1919 roku SEP utrzymuje ciągłość działania – w latach okupacji prowadzono działalność 
konspiracyjną. Dumą elektryków polskich, jest fakt, że ich Stowarzyszenie działa nieprze-
rwanie od dziewięćdziesięciu lat służąc Polsce poprzez wytrwałe i konsekwentne działania 
na rzecz rozwoju elektryki polskiej. 
 Medal 90-lecia SEP został ustanowiony uchwałą ZG SEP dla uczenia Zjazdu Zało-
życielskiego SEP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. 
 Może być przyznany osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla elektryki  
i Stowarzyszenia Elektryków Polskich
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2009

Grażyna Dąbrowska 
Adam Dychtoń 
Marek Kostyrzewski 
Bolesław Kurowski 
Wacław Lis 
Antoni Maziarka 
Marian Strzała 
Anatol Wesołowski 
Andrzej Wojtanowski 
Zakład Energetyczny Tarnów 
Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie

MEDAL IM. INŻ. JANA  SZCZEPANIKA

 Jan Szczepanik (1872-1926) wybitny wynalazca-autor wynalazków  z różnych 
dziedzin m.in.: przesył obrazu na odległość, telegraf bez drutu, fotografia barwna, film 
barwny, film dźwiękowy, tkactwo, maszyny tkackie, kolorowe gobeliny, tkanina kulood-
porna, aeronautyka,  samoczynny regulator ciągu, automatyczny karabin, fotoskulptor 
(przyrząd do odtwarzania kształtów), urządzeń hamulcowych i wielu innych.

 Medal im. Jana Szczepanika jest  przyznawany jako zaszczytne wyróżnienie dla: 
osób szczególnie zasłużonych w propagowaniu i wykorzystaniu elektryki, mających wy-
bitne osiągnięcia zawodowe, w tym za działalność wynalazczą, oraz dla Podmiotów wspie-
rających w sposób istotny działalność Tarnowskiego Oddziału SEP  .
Medal przyznaje Kapituła Medalu Jana Szczepanika powołana przez Tarnowski Oddział 
SEP.

 

2005
Zbigniew Papuga 
Jan Rogowski 
Jan Sznajder 
Tadeusz Wachtl 
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Zakład Energetyczny Tarnów 

2006
Lubomir Kilian 
Bolesław Kurowski 
Teresa Lisak 
Jacek Sumera 

2008
Michał Heller 

2010
Stanisław Kozioł 
Marian Strzała 
Ryszard Ścigała 
Lech Trzaskalski 

GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO SEP

 Godność członka honorowego SEP jest najwyższym wyróżnieniem uzyskiwanym  
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Może być nadana przez Walny Zjazd Delegatów 
SEP na wniosek Zarządu Głównego SEP osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla rozwo-
ju elektryki lub Stowarzyszenia.
Członek honorowy SEP otrzymuje dyplom nadania tej godności oraz zachowuje wszyst-
kie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki 
członkowskiej. Członek honorowy SEP bierze udział, z głosem stanowiącym, w Walnych 
Zjazdach Delegatów SEP, Walnych Zgromadzeniach Delegatów macierzystego Oddziału  
i Walnych Zjazdach macierzystego Koła.
 Na zaproszenie prezesów oddziałów SEP członek honorowy SEP może brać udział  
w zebraniach zarządów macierzystych oddziałów SEP z głosem doradczym.

GODNOŚĆ ZASŁUŻONEGO SENIORA SEP

 Wyróżnienie to może uzyskać członek zwyczajny SEP za szczególne zasługi w 
rozwoju organizacji, który: należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie krócej niż 35 
lat, przynajmniej 20 lat działał aktywnie społecznie w organizacji i od przynajmniej 10 lat 
posiada złotą odznakę honorową SEP.
 Zasłużony Senior SEP otrzymuje numerowany dyplom nadania godności i zosta-
je wpisany do Księgi „Zasłużonego Seniora SEP”. Oprócz tego, wyróżniony ma prawo brać 
udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziału oraz w posiedzeniach zarządów 
swoich oddziałów z głosem doradczym. Może również bezpłatnie korzystać z prenumera-
ty wybranego czasopisma fachowego SEP, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura 
SEP, przekazanego przez macierzysty oddział.
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1995

Tadeusz Wachtl 
1998

Bolesław Kurowski 
2005

Piotr Sumara 
Anatol Wesołowski 

2010
Marek Kostyrzewski 

 XI.   CZŁONKOWIE  ODZNACZENI  I  WYRÓŻNIENI OT SEP

Nazwisko i imię   Srebrna 
Odznaka 
Honorowa SEP    

Złota 
Odznaka 
Honorowa 
SEP        

  Inne wyróżnienia  SEP

Babicz Marian 1987

Bacik Leopold 1985

Baran Stanisław 2010

Bartecki Paweł 2010

Biel Franciszek 1998 2005

Biuletyn Informacyjny 
Tarnowskiego 
Oddziału SEP

2005 2010

Bochenek Władysław 2010

Bosowski Grzegorz 2010

Bosowski Zbigniew 1978 1985

Bujak Henryk 1985

Bukowski Jerzy 1987 2005

Bystrzycki Jan 1985

Chmura Bartosz 1985

Chmura Bogusław 2000

Choma Edward 1987 2000

Chylak Stefan 1978    Medal im. M 
Pożaryskiego 1981



92 Czaja Henryka 2000 Medal im. M Pożaryskiego 1998

Czaja Maciej 1987

Dąbrowska Grażyna 2001 Medal 90-lecia SEP 2009

Danko Kazimierz 1987

Drozd Władysław 1978

Dychtoń Adam 1998 2005 Medal 90-lecia SEP 2009

Dziekan Edward 1985

Dzieński Roman 1978 Medal im. M Pożaryskiego 1978

Florek Andrzej 2005

Florek Jerzy 1985 2005

Gancarz Bogusław 2005

Gawryał Aleksander 2010

Gniadek Zbigniew 2000

Grochal Kazimierz 1985

Hałaciński Roman 1978 1985

Hawryluk Helena 1994 2005

Heller Michał Medal im. M Pożaryskiego 1998
Medal im. J. Szczepanika 2008

Homa Stanisław 1987

Herodecki Stanisław 1978 1985

Iwaniec Władysław 1987

Jaglarz Andrzej 2001

Jasicka Danuta 1978

Kaczówka Stanisław 1998

Kania Jan 1995

Kargul Kazimierz 1995 2000

Kawik Antoni 1987 1994

Kilian Lubomir 1978 1985 Medal im. J. Szczepanika 2006

Klesyk Stanisław 2005

Klimek Jan 1985



93Kłosowicz Alina 1978 Medal im. M Pożaryskiego 1978

Kłosowicz Zbigniew 1985 Medal im. M Pożaryskiego 1987

Kocoń Tadeusz 1998

Kostyrzewski Marek 1985 Medal im. M Pożaryskiego 1998
Medal 90-lecia SEP 2009

Godność Seniora SEP 2010

Kowal Jan 1987

Koza Stanisław 1987

Kozioł Jan 2000 2010

Koziara Jan 2010

Kozioł Stanisław 1985 1994 Medal im. M Pożaryskiego 2005
Medal im. J. Szczepanika 2010

Kusiak Józef 2010

Kraiski Michał 2000

Kurowska Helena 1987

Kurowski Bolesław 1972 1981 Medal im. M Pożaryskiego 1985
Medal im. Szpotańskiego 1994

Godność Seniora SEP 1998
Medal im. Groszkowskiego 2005

Medal im. J. Szczepanika 2006
Medal 90-lecia SEP 2009

Kwiecień Janusz 1985

Laskowski Jan 1978

Lejko Marek 1987 2010

Lipiński Jarosław 2005 2010

Lis Celina 2000

Lis Edward 1975 1998

Lis Stanisław 1985

Lis Wacław 1998 Medal im. M Pożaryskiego 2005
Medal 90-lecia SEP 2009

Lisak Teresa 1978 1985 Medal im. J. Szczepanika 2006

Liwo Andrzej 1998 2010

Lubera Darius 1995 Medal im. M Pożaryskiego 1998



94 Lubich Roman 1985

Łabuz Roman 1978

Łabuz Władysław 2000 2010

Maciejewski Dariusz 1985 2005

Madej Eugeniusz 1975 1987

Mauer Leszek 1987

Maziarka Antoni 1987 1998 Medal im. M Pożaryskiego 2000
Medal 90-lecia SEP 2009

Mikulski Krzysztof 2010

Mikrut Henryk 1985

Mirek Marian Medal im. M Pożaryskiego 1985

Morawicka Michalina 1987

Moskal Adam 1998

Motyliński Zenon 1985

Mucha Marian 1987

Niczyj Jan 1985

Niedojadło Jerzy 2001

Nowak Ryszard 1978

Onak Janusz 1995 2000 Medal 90-lecia SEP 2009
Medal im. Alfonsa Hoffmanna 2010

Ostrowski Tadeusz 1985

Papuga Zbigniew Medal im. J. Szczepanika 2005

Para Tadeusz Medal im. M Pożaryskiego 1978

Pierzyński Stefan 1985

Pikul Jerzy 1998 2010

Pilch Adam 1985

Półkoszek Julian 1994 2005

Rogowski Jan Medal im. J. Szczepanika 2005

Romaniszyn Roman 2010 

Rokita Jerzy 1978



95Rynowski Stanisław 1987

Sadowski Marian 1985

Składzień Henryk 1985

Sasak Bogdan 2010

Słowik Władysław 1987

Smolińska-Wygrzywal-
ska Grażyna

2005 2010

Stadnicki Roman 1985 2010

Stańczyk Zygmunt 2000

Stasiczak Tadeusz 1987

Stec Józe 1978 1994

Stono Zbigniew 1978 1985

Strzała Marian 1985 1994 Medal im. M Pożaryskiego 2000
Medal 90-lecia SEP 2009

Medal im. J. Szczepanika 2010

Sumara Piotr 1995 Godność Seniora SEP 2005

Sumera Edmund 1985

Sumera Franciszek 1978 Medal im. M Pożaryskiego 1985

Sumera Jacek Medal im. J. Szczepanika 2006
Medal im. Alfonsa Hoffmanna 2010

Susuł Małgorzata 2005

Synowiec Jerzy 1981

Szczepanik Antoni 1978

Szczepanik Barbara 1978 1985

Szewczyk Marian 1987

Sznajder Jan 2000 2010 Medal im. J. Szczepanika 2005

Szurek Maciej 1985

Szymaszek Jerzy 1985

Szymkowiak Roman 1994 2000

Ścigała Ryszard Medal im. J. Szczepanika 2010

Świątek Stanisław 1987 2000



96 Tabor Józef 1975 1985

Trzaskalski Lech Medal im. J. Szczepanika 2010

Twaróg Jan 1981 1985

Wachtl Tadeusz 1972 1978 Godność Seniora SEP 1995
Medal im. J. Szczepanika 2005

Wełna Jan 1985

Wesołowski Anatol 1978 1985 Godność seniora SEP 2005
Medal 90-lecia SEP 2009

Medal im. Alfonsa Hoffmanna 2010

Wijas Emil 2000

Wojtanowski Andrzej 1994 2000 Medal 90-lecia SEP 2009

Wójcik Adam

Wójcik Emil 1978 1987

Wrona Kazimierz 1987

Wróbel Antoni 1978 1985

Zach Jerzy 1985

Zakład Energetyczny 
Tarnów

1978 Medal im. M Pożaryskiego 2005
Medal 90-lecia SEP 2009

Zakłady Azotowe S.A. w 
Tarnowie

Medal. Im J. Szczepanika 2005
Medal 90-lecia SEP 2009

Zaręba Stanisław 1987

Ziaja Zdzisław Medal im. M Pożaryskiego 1978

Ziemnicki Henryk Medal im. M Pożaryskiego 1978

Zdziarski Stanisła 1985

 
Medal im. Jana Szczepanika jest odznaczeniem Tarnowskiego Oddziału SEP, natomiast po-
zostałe odznaczenia są nadawane przez Zarząd Główny SEP.
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  XI. LISTA CZŁONKÓW  OT SEP NA KONIEC MAJA 2010.

Koło nr 1 przy ENION S.A. 
Oddział w Tarnowie 
/ Zakład Energetyczny Tarnów/
 

Andrzej Bachara •	
Józef Banaś •	
Paweł Bartecki •	
Elżbieta Bielatowicz •	
Andrzej Bieniasz •	
Tadeusz Bigda •	
Maria Bigda •	
Jan Bochenek •	
Władysław Bochenek •	
Alfred Bochenek •	
Wojciech Borzęcki •	
Zbigniew Bosowski •	
Grzegorz Bosowski •	
Ewa Budzyńska •	
Grzegorz Ceglarz •	
Wiesław Chmiel •	
Kazimierz Chrząszcz•	
Igor Chylak •	
Wiesław Cich •	
Mieczysław Czapla •	
Janusz Czarnik •	
Krzysztof Dachowski •	
Kazimierz Danko •	
Ewa Dąbek •	
Grażyna Dąbrowska •	
Albina Derendal •	
Leszek Doroż •	
Jan Drabik •	
Bogdan Duszyński •	
Radosław Dychtoń •	
Adam Dychtoń •	
Dorota Dychtoń •	
Kazimierz Dychtoń •	
Ireneusz Dzido •	
Anna Elijasz •	
Ryszard Falisiewicz •	
Krzysztof Flis •	
Aleksander Gawryał •	
Anna Gębska •	
Iwona Giemza-Sowa •	

Zbigniew Gieracki •	
Zbigniew Gieroń •	
Tomasz Glazer •	
Zbigniew Gniadek •	
Walentyna Gniewek •	
Bogusław Gnutek •	
Agnieszka Gomółka •	
Marek Grudzień •	
Andrzej Gruszka •	
Marta Gubernat •	
Ryszard Hynek •	
Jerzy Imburski •	
Jerzy Jacak •	
Andrzej Jaglarz •	
Zbigniew Jakóbik •	
Jacek Janiga •	
Agnieszka Jankowicz •	
Krzysztof Janusz •	
Leszek Jasnosz •	
Paweł Jaśkiewicz •	
Stefan Jaśkiewicz•	
Ryszard Jękot •	
Anna Kańka •	
Janusz Kapustka •	
Zbigniew Kaput •	
Wojciech Karaś •	
Andrzej Kasprzyk •	
Beata Kawa •	
Antoni Kawik •	
Joanna Klupa •	
Józef Kmiecik•	
Mieczysław Kmiecik •	
Kazimierz Kokoszka •	
Krzysztof Kokoszka •	
Jan Kolman •	
Beata Kołodziej •	
Lucyna Kołodziej-Waz •	
Anna Kościółek •	
Jan Kozioł •	
Jan Kozioł •	
Stanisław Kozioł •	
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Danuta Kozyra •	
Marek Krawczyk•	
Krzysztof Krawiec •	
Barbara Krumholz •	
Krzysztof Kulesa •	
Stanisław Kuropatwa •	
Czesław Kuta •	
Iwona Kuta •	
Wojciech Lech •	
Dorota Leśniak •	
Zbigniew Leśniak •	
Adam Lewicki •	
Andrzej Lis •	
Wacław Lis •	
Celina Lis •	
Andrzej Liwo •	
Jerzy Łacny •	
Jerzy Łoboda •	
Zbigniew Machaj •	
Agnieszka Maciechowska •	
Zdzisław Madej •	
Andrzej Maderski •	
Grzegorz Marek •	
Krzysztof Marek •	
Paweł Marek •	
Mieczysław Markiewicz •	
Mariusz Markowski •	
Tomasz Marta •	
Adam Marzec •	
Bożena Matławska •	
Zofia Mazgaj •	
Antoni Maziarka •	
Adam Mazurkiewicz •	
Edyta Mądro •	
Dorota Międlar •	
Piotr Mikulec •	
Krzysztof Mikulski •	
Marek Miłkoś •	
Anna Miska •	
Dariusz Modelski •	
Andrzej Mosior •	
Witold Motyl •	
Bartłomiej Mruk •	
Ryszard Mruk •	
Jerzy Niedojadło •	
Wiesław Niejadlik •	

Lidia Niejadlik •	
Grażyna Obrał •	
Janusz Onak •	
Andrzej Ordyna •	
Tadeusz Ostrowski •	
Zenon Paciorek •	
Jolanta Palczewska •	
Henryk Pałucki •	
Andrzej Panek •	
Janusz Panek •	
Kazimierz Pasierb •	
Bogusława Pawlina •	
Robert Pawłowski •	
Kazimierz Pędrak •	
Zbigniew Piątek •	
Zbigniew Pinkosz •	
Robert Piotrowski •	
Paweł Płaczek •	
Daniel Płaza •	
Krzysztof Pomykacz •	
Roman Przetacznik •	
Beata Radecka •	
Wojciech Roik •	
Marek Rudek •	
Robert Ryba •	
Jadwiga Rzeszutko •	
Leszek Serwicki •	
Tomasz Sęk •	
Wojciech Sikora •	
Agnieszka Sitko •	
Jan Skowronek •	
Jan Skowyra •	
Marek Słowik •	
Józef Słowik •	
Sebastian Solak •	
Robert Solak •	
Lucyna Solakiewicz •	
Stanisław Sowa •	
Karol Starostka •	
Janusz Starzyk •	
Maciej Starzyk •	
Józef Stec •	
Jan Stojda •	
Małgorzata Susuł •	
Adrian Szatan •	
Aleksandra Szczerba •	
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Grzegorz Szebla •	
Jan Sznajder •	
Elżbieta Szostak•	
Piotr Szostak •	
Jan Szybiak •	
Marcin Szymczyk •	
Roman Szymkowiak •	
Mariusz Śliwiński •	
Ryszard Świeca •	
Krystyna Świerzb •	
Józef Tabor •	
Wiesław Topolski •	
Maria Trytko •	
Ryszard Tyński •	
Krzysztof Urbaś •	
Janusz Wach •	
Renata Wach •	
Piotr Wardzała •	
Anatol Wesołowski •	
Józef Wetula •	
Marek Wiatr •	
Mirosław Wieczorek •	
Barbara Witek •	
Marcin Witkowski •	
Krzysztof Wojtanowski •	
Andrzej Wojtanowski •	
Wojciech Wojtarowicz •	
Marcin Wojtunik •	
Wojciech Woźniak •	
Stanisław Woźniak •	
Stanisław Wójcik •	
Jarosław Wroński •	
Jerzy Zacharski •	
Jerzy Zapolnik •	
Marek Zaucha •	
Marcin Zduń •	
Jerzy Zgłobica •	
Janusz Ziewacz •	
Marian Zuń •	
Janusz Zwierzyński •	
Stanisław Zych •	
Aleksander Żmuda •	

Koło nr 2 przy FSE Tamel
 

Władysław Bajorek •	
Jerzy Bukowski •	
Urszula Cich •	
Leszek Długoń •	
Kazimierz Drzała •	
Aleksander Gądek •	
Stanisław Hankus •	
Józef Kluza •	
Adam Kozioł •	
Zbigniew Laurowski •	
Krzysztof Mróz •	
Bogdan Nytko •	
Wiesław Rempała •	
Emil Rempała •	
Edward Sak •	
Sebastian Sasak •	
Bogdan Sasak •	
Tadeusz Sasak •	
Lucyna Sasak •	
Jerzy Sołtys •	
Marek Starzec •	
Krzysztof Sumara•	
Waldemar  Szalecki •	
Jacek Tomaszewski •	
Adam Wątroba •	
Zbigniew Wszołek •	

 
Koło nr 3 przy zakładach Azotowych 
w Tarnowie -Mościcach
 

Kazimierz Baran •	
Krzysztof Bartnik •	
Eugeniusz Bednarczyk •	
Antoni Berka •	
Franciszek Bernat •	
Franciszek Biel •	
Grzegorz Chodak •	
Kazimierz Drużkowski •	
Henryk Drwiło •	
Edward Dzierwa •	
Andrzej Gańczarczyk •	
Stefan Gębski •	
Stanisław Igielski •	
Jerzy Jacher •	
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Ryszard Jaszczur•	
Janusz Krydka•	
Roman Kuczek •	
Helena Kurowska •	
Bolesław Kurowski •	
Tadeusz Lasko •	
Jarosław Lipiński •	
Władysław Łabuz •	
Ryszard Małek •	
Grzegorz Marszałek •	
Roman Messner •	
Henryk Mikrut •	
Zbigniew Mirek •	
Wiesław Partyka •	
Bogusław Partyka •	
Marek Pasternak •	
Alfred Perz •	
Jacek Podosek •	
Julian Półkoszek •	
Stanisław Radliński •	
Jacek Ramian •	
Andrzej Rega •	
Jan Ryba•	
Roman Romaniszyn •	
Janusz Sławiński •	
Wojciech Smagacz •	
Zbigniew Smoter•	
Janusz Sobczyk •	
Zdzisław Sokołowski •	
Jacek Solakiewicz •	
Roman Stadnicki •	
Zygmunt Stańczyk •	
Piotr Sumara •	
Jacek Szczebak •	
Barbara Szczepańska •	
Ryszard Ścigała •	
Lech Trzaskalski •	
Zbigniew Tyrcha•	
Krzysztof Wasa •	
Wojciech Wiśniewski •	
Antoni Wróbel •	
Stanisław Zaręba •	
Bogdan Zaucha •	
Mariusz Żmuda •	
Mariusz Żurowski •	

Koło nr 4 przy telekomunikacji 
Polskiej S.A.
 

Andrzej Boruch •	
Zbigniew Ciupryk •	
Ewa Famielec •	
Wacław Jamrozy •	
Michał Kraiński •	
Andrzej Kuc •	
Stanisław Łabno •	
Jan Panek •	
Zbigniew Papuga •	
Piotr Rokita •	
Stanisław Rynowski •	
Józef Suchan •	
Zdzisław Tyburski •	
Emil Wijas •	

Koło nr 5 Terenowe
 

Marian Babicz •	
Wiesław Bąk •	
Józef Bernady •	
Henryka Czaja •	
Stanisław Czop •	
Zenobia Gądek •	
Marian Gierlaszyński •	
Kazimierz Grochal •	
Stanisław Jasnosz •	
Tadeusz Kocon •	
Jan Koziara •	
Dorota Koziara •	
Marian Kozioł •	
Marek Lejko •	
Andrzej Michalec •	
Elżbieta Michalec •	
Ryszard Nowak •	
Kazimierz Olesiak •	
Halina Pikulska •	
Tomasz Sumera •	
Janusz Szwec •	
Bogusław Świniarski •	
Joanna Wardzała •	



101Koło nr 4 przy telekomunikacji 
Polskiej S.A.
 

Andrzej Boruch •	
Zbigniew Ciupryk •	
Ewa Famielec •	
Wacław Jamrozy •	
Michał Kraiński •	
Andrzej Kuc •	
Stanisław Łabno •	
Jan Panek •	
Zbigniew Papuga •	
Piotr Rokita •	
Stanisław Rynowski •	
Józef Suchan •	
Zdzisław Tyburski •	
Emil Wijas •	

Koło nr 5 Terenowe
 

Marian Babicz •	
Wiesław Bąk •	
Józef Bernady •	
Henryka Czaja •	
Stanisław Czop •	
Zenobia Gądek •	
Marian Gierlaszyński •	
Kazimierz Grochal •	
Stanisław Jasnosz •	
Tadeusz Kocon •	
Jan Koziara •	
Dorota Koziara •	
Marian Kozioł •	
Marek Lejko •	
Andrzej Michalec •	
Elżbieta Michalec •	
Ryszard Nowak •	
Kazimierz Olesiak •	
Halina Pikulska •	
Tomasz Sumera •	
Janusz Szwec •	
Bogusław Świniarski •	
Joanna Wardzała •	

Koło nr 6 przy PWSZ
 

Tomasz Bachara •	
Tadeusz Bernasiewicz •	
Andrzej Bielak •	
Daniel Bielenda •	
Dawid Biernat •	
Adam Bogacz •	
Mateusz Boruch •	
Roman Brudzisz •	
Bartłomiej  Brzeziński •	
Wojciech Bulanda •	
Tomasz Czekaj •	
Krystian Dybaś •	
Piotr Dynowski •	
Jerzy Florek •	
Grzegorz Gajewski •	
Paweł Janus •	
Józef Jasiak •	
Marcin Koczwara •	
Łukasz Kogut •	
Mirosław Konieczny •	
Krzysztof Kozioł •	
Rafał Kras •	
Grzegorz Krawczyk •	
Daniel Król •	
Krystian Kuraś •	
Józef Kusiak •	
Teresa Lisak •	
Radosław Łątka •	
Dariusz Maciejewski •	
Łukasz Makowej •	
Bartłomiej  Malec •	
Paweł Nowak •	
Paweł Obara •	
Adam Pieprzycki •	
Mariusz Potocki •	
Janusz Rymanowski •	
Sebastian Skrzyński •	
Marcin Słoń •	
Daniel Smoleń •	
Marian Strzała •	
Marcin Szponder •	
Czesław Święs •	
Artur Wałaszek •	

Rafał Wojtanowski •	
Łukasz Wszołek  •	

Koło nr 7 przy Control Process-ie

Stanisław Baran •	
Marek Bartoszek •	
Jarosław Białka •	
Marian Bryg •	
Andrzej Cyganik •	
Adam Data •	
Krzysztof Drogoś •	
Rafał Głuszak •	
Andrzej Gondek •	
Mirosław Lechowicz •	
Marek Miś •	
Andrzej Mucha •	
Rafał Obal •	
Andrzej Piątek •	
Marek Przebięda •	
Tomasz Rybski •	
Grzegorz Szyzdek •	
Waldemar Tadel •	
Tomasz Tokarz •	
Marian Wiatr •	
Krzysztof Włodek •	
Jarosław Zdoński•	

Koło nr 8 przy RWSE Tarnów
 

Andrzej Florek •	
Lesław Gogola •	
Kazimierz Hetman •	
Edward Jarmuła •	
Jacek Jarmuła •	
Adam Jurek •	
Zdzisław Kobyłecki •	
Marek Kostyrzewski •	
Mieczysław Leśniowski •	
Edward Lis •	
Franciszek Nowak •	
Jerzy Pikul •	
Witold Przybyła •	
Jarosław Solak •	
Paweł Wiater •	
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Koło nr 9 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
 

Leszek Banaś •	
Anna Baran •	
Edward Choma •	
Konrad Dzimitrowicz •	
Tadeusz Gbur •	
Helena Hawryluk •	
Paweł Kisiel •	
Edyta Kowalska •	
Marcin Kowalski •	
Paweł Obal •	
Zygmunt Pękala •	
Artur Sereda •	
Grażyna Smolińska-Wygrzywalska •	
Grzegorz Szerszeń •	
Grzegorz Szymański •	

Koło nr 12 przy PKP Tarnów
 

Leszek Babiarz •	
Łukasz Hajdas •	
Jan Jaszczyński •	
Marcin Kowalski •	
Adam Ocytko •	
Włodzimierz Skrabacz •	
Zbigniew Żaba •	

Koło nr 15 przy Firmie Oponiarskiej w Dębicy
 

Zbigniew Bereś •	
Marek Czernikowski •	
Leszek Ferenc •	
Henryka Fleszar •	
Józef Fleszar •	
Tadeusz Fleszar •	
Jan Fronc •	
Bogusław Gancarz •	
Mieczysław Hunia •	
Andrzej Kamiński •	
Jan Kosiński •	
Adam Krasnoid •	
Andrzej Kwaśniak •	
Zbigniew Mazur •	
Jan Rogowski •	
Jerzy Świątek •	



103

 ZAKOŃCZENIE

 

 Na przestrzeni 40-lecia dobrze układała się współpraca z zakładami byłego woje-
wództwa tarnowskiego, w szczególności z Zakładem Energetycznym Tarnów S.A.(dziś ENION 
SA Oddział w Tarnowski), Telekomunikacją Polską S.A., Zakładami Azotowymi S.A., Zakładami 
Mechanicznymi Tarnów, Fabryką Silników Elektrycznych Tamel i DZOS Stomil-Dębica (dziś Fir-
ma Oponiarska Dębica SA). Każdy z tych zakładów był w różnym stopniu mecenasem działal-
ności prowadzonej przez Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 Dobra współpraca z przemysłem i dobra atmosfera, to zasługa ludzi działających 
w Stowarzyszeniu. A Stowarzyszenie działa tym prężniej, jak ludzie w nim zaangażowa-
ni mocniej odczuwają, że ich praca jest użyteczna. Niewątpliwie największą rolę odegra-
li tutaj wszyscy Prezesi Oddziału, którzy swoim zaangażowaniem, talentem, autorytetem 
i życzliwością wpisali się na trwałe w historię Stowarzyszenia.
 Autorzy monografii i Zarząd Oddziału Tarnowskiego SEP mają świadomość tego, 
iż rejestr osób odznaczonych jest niepełny. Również niepełna jest historia osób zasłużonych 
dla Stowarzyszenia. Przepraszamy wszystkich nieświadomie pominiętych w tym opracowa-
niu, mając nadzieję, że w przyszłości dokonane zostaną stosowne korekty. Stanie się to rów-
nież dzięki tym wszystkim, którzy przekażą często już nieznane lub zapomniane informacje 
o członkach i działalności OT SEP na ręce redakcji „Biuletynu Informacyjnego Oddziału Tar-
nowskiego SEP”.
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 XII. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY  OT SEP 

ENION  S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

ZAKŁADY  AZOTOWE  W  TARNOWIE – MOŚCICACH  S.A.

CONTROL PROCES S.A.Tarnów

AMPLI  S.A. Tarnów
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ENERGO – MARKET ZET  SP. Z  O.O. Tarnów

LUXIMEX SP. Z O.O. Niedomice

F.U.H.P.  „ELSBUD” Mirosław Sępek Zalasowa

Hurtownia Artykułów Przemysłowych
MEGA sp. j. Cetnar K., Budzik B.
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PREZESI

inż. Antono Maziarka
Prezes w latach 1996-2006 i od 2010

inż. Władysław Bochenek 
Prezes w latach 2006-10

inż. Bolesław Kurowski 
p.o. Prezesa w latach 1995-96

inż. Henryk Ziemnicki 
Prezes w latach 1970-82

inż. Jerzy Rokita 
Prezes w latach 1989-94

inż. Marian Mirek 
Prezes w latach 1994-95

inż. Tadeusz Wachtl 
Prezes w latach 1982-89



Zarząd Oddziału 
w kadencji 2002-2006

Prezydium Zarządu Oddziału 
w kadencji 2010-2014

Zarząd Oddziału 
w kadencji 2006-2010



Klub Seniora.

Spotkanie Noworoczne styczeń 2004 r.

Spotkanie Noworoczne 1993 r. 

– od lewej 
Marian Mirek, Bolesław Kurowski, 
Jerzy Rokita, w głębi Antoni Maziarka.

Klub Seniora. 

Spotkanie Noworoczne styczeń 1999 r.



Spotkanie Noworoczne
– prezes O/T SEP Jerzy Rokita, 
Stanisław Kaczówka, Antoni Kawik.

Kier. Ośrodka Rzeczoznawstwa 
Marek Kostrzewski 
w rozmowie z Henryką Czaja.

Wręczenie odznak honorowych 
z okazji XXV lecia RW NOT 1992 r. 

-  Tadeusz Wachtl, Alina Kłosowicz,
Roman Dzieński.

Klub Seniora. 
Spotkanie Noworoczne styczeń 2005 r.



Tarnowskie Dni Elektryki 1997 r.

Tarnowskie Dni Elektryki 2005 r. 
– seminarium w PWSZ Tarnów – Antoni Kawik.

Tarnowskie Dni Elektryki 2001 r.



Otwarcie Tarnowskich Dni Elektryki 2009 r. – Aula PWSZ w Tarnowie.

Tarnowskie Dni Elektryki 2008 r. 

– Aula PWSZ w Tarnowie 
– wręczenie medalu im. J.Szczepanika 
ks.prof. Michałowi Hellerowi.

Tarnowskie Dni Elektryki 2005 r. 

– seminarium w fabryce TAMEL 
– Wacław Lis.



Delegaci Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Oddziału 2001 r. 

– na pierwszym planie 
Marek Grudzień i Andrzej Wojtanowski.

Wybory Prezesa Oddziału 
– WZDO 1994 r.

Delegaci 
Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Oddziału 1994



Spotkanie w Kole nr 3 
– styczeń 2008 r. 

– od lewej 
Prezes Koła Władysław Łabuz, 
poseł Edward Czesak, 

prezydent m. Tarnowa Ryszard Ścigała.

Uczestnicy Konferencji 

nt. Światłowodów 1996 r.

Uczestnicy Konferencji 
nt. Ochrony przeciwporażeniowej 
1994 r. 



Uczestnicy wycieczki 
na terenie więzienia w Nowym Wiśniczu 
– wrzesień 2004 r.

Wycieczka do Bańskiej Niżnej 1999 r. 
– odwiert geotermalny.

Uczestnicy wycieczki do Szwecji 
– Uniwersytet w Uppsali
– 2001 r.



Norwegia 2008 r. 

– Oslo Ratusz 
– miejsce corocznego wręczania 
Pokojowej Nagrody Nobla.

Norwegia 2008 r. - Uczestnicy wycieczki na tle lodowca Jostedalsbreen.

Szwajcaria 2009 r. -  elektrownia atomowa w Gösgen.

 



XXX – lecie Oddziału Tarnowskiego SEP 

– październik 2000 r. 
Uczestnicy uroczystości przed Pałacu w Janowicach.

XXX – lecie 
Oddziału Tarnowskiego SEP. 

Sala obrad w Pałacu w Janowicach.

XXX – lecie 
Oddziału Tarnowskiego SEP 
– maj 2000 r. 

Seminarium w tarnowskim ratuszu 
„Źródła energii regionu tarnowskiego” 

- od lewej prof. Romuald Włodek,
prof. Stanisław Mitkowski, 
Krzysztof Mikulski.



XXXV – lecie 
Oddziału Tarnowskiego SEP. 

Sala obrad.

Z okazji XXXV–lecia 
Oddziału Tarnowskiego SEP 

piknik w Wierzchosławicach 
– maj 2005 r.

XXXV – lecie 
Oddziału Tarnowskiego SEP 

– Restauracja Bristol, maj 2005 r. 
– Otwarcie uroczystości 
– Wacław Lis, Antoni Maziarka.



Szkolenie w zakresie PPN i sieci izolowanych 
organizowane przez O/T SEP 
na poligonie udostępnionym przez ZET



Walne Zgromadzenia Delegatów 
Oddziału - marzec 2010 r. 
Sala im. Henryka Ziemnickiego 
w budynku NOT

Wycieczka do Szwecji, Danii i Niemiec 
– czerwiec 2010 r. 
Uczestnicy wycieczki w Lund (Szwecja)

Tarnowskie Dni Elektryki 
– czerwiec 2010 r. 
Aula PWSZ w Tarnowie. 
Seminarium „Ochrona baz danych 
przed atakami SQL”.




