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Podsumowanie rocznych obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

 

Spotkanie odbyło się w związku z podsumowaniem obchodów jubileuszowych SEP-u. 
Prezes Oddziału Kol. Józefa Okładło powitała wszystkie stowarzyszeniowe Koleżanki 
i Kolegów, młodzież szkolną z Koła Młodzieżowego SEP przy Technikum w Połańcu 
wraz z nauczycielami: Grzegorzem Wójcikowskim i Wojciechem Bandziorowskim 
a w szczególności osoby będące już na emeryturze. Głównym punktem tego spotkania było 
wręczenie medalów okolicznościowych 100-lecia SEP-u. 

 

 
 
Do stołu prezydialnego Prezes Oddziału 
Koleżanka Józefa Okładło zaprosiła: 

 Jerzego Mąsiora, 
 Adama Walczyka, oraz 
 Phatiasa Mwendela. 

W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń z okazji stulecia 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich niżej wymienionym zasłużonym Koleżankom i Kolegom. 
Medal okolicznościowy 100-lecia SEP z rąk Prezes Oddziału Józefy Okładło otrzymali: 

 Wiktoria Dulińska, 
 Ryszard Hernik, 
 Ryszard Bakowski, 
 Tadeusz Osetek, 
 Ryszard Łazowski, 
 Adam Walczyk, 
 Kazimierz Wojtyś, 
 

 Marian Bunarowski, 
 Wiktor Popiel, 
 Włodzimierz Surma, 
 Jerzy Mąsior, 
 Grzegorz Skowron, 
 Jan Wójcik, 
 Jerzy Gajewski. 

 
 



Następnie głos zabrał wielce zasłużony dla stowarzyszenia - Kolega Ryszard Hernik. 
Serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie i zażartował, że 90-letni Hernik otrzymał 
odznaczenie z okazji 100-lecia SEP-u. Brawo! 

 

W dalszej części spotkania Prezes Oddziału Kol. Józefa 
Okładło skierowała do zebranych parę zdań na temat 
odbytych wydarzeń w Oddziale, zaznaczyła że: 

 zakończyliśmy już obchody stulecia SEP-u, 
 wydano 100 książek na stulecie SEP, 
 odbyło się kilka centralnych imprez jubileuszowych, 

m.in. trzeci kongres elektryki w kwietniu a w czerwcu 
walny zjazd SEP który inaugurował powstanie SEP, 

 odbyło się wiele referatów, koncert jubileuszowy, 
 odbyły się obchody jubileuszowe we Lwowie gdzie 

udział wzięło sześć osób i główne odchody w Wilnie 
w październiku, uczestniczyło w konferencji 29 osób, 

 bal z okazji 100-lecia SEP w Baranowie 
Sandomierskim liczył 150 osób. 

Sytuację finansową Oddziału przedstawił Wiceprezes - skarbnik Kolega Jerzy Mąsior. 
Powiedział że sytuacja Oddziału jest stabilna, rok 2019 zamykamy „na plusie” – zyskiem,  
a głównie zyski pochodzą z przeprowadzanych egzaminów kwalifikacyjnych. Prezes Kol. 
Józefa Okładło mówiła o prężnie działającym młodzieżowym Kole SEP w Zespole Szkół 
w Połańcu – w technikum. Przedstawiła obecnego na spotkaniu najlepszego ucznia tegoż 
technikum, jest to Radek Pawełek. Dodała, iż inwestycja w młodzież nauk z dziedziny 
elektryki jest naszą przyszłością. Głos zabrał również Kol. Marian Bunarowski, powiedział o 
wysokości znaczenia wręczanych medali z okazji stulecia SEP-u. 

  

Prezes Oddziału Kol. Józefa Okładło wzniosła toast kierując do wszystkich życzenia 
noworoczne, pogratulowała odznaczonym otrzymanego wyróżnienia, a młodzieży - aby 
godnie reprezentowała swoje młodzieżowe Koło SEP przy technikum. Był tort (a nawet dwa) 
dla dwóch jubilatów: Kolegi Ryszarda Bakowskiego który ukończył 85 lat i Kolegi Ryszarda 
Hernika który ukończył 90 lat. Odśpiewano gromkie 100 lat! a następnie - 100 lat to za mało, 
150 by się zdało 😊. Zakończeniem spotkania był wykwintny poczęstunek w pięknej sali 
pałacowej. 

Mariusz Żurawski 


