
Ważniejsze wydarzenia w działalności Oddziału w 2014 roku 
 

STYCZEŃ
S  potkanie Noworoczne  

Spotkanie  Noworoczne  AD 2014  aktywu Oddziału  i  Kół  SEP zrzeszonych  w Oddziale 
Tarnobrzeskim oraz  emerytów –  łącznie  blisko  60 osób odbyło  się  w dniu  18  stycznia  2014r. 
w Tarnobrzegu, w Restauracji Stary Browar.

Informację o pracy Oddziału w 2013r przedstawili Prezes Jerzy Mąsior i Sekretarz Andrzej 
Woś.  Członek  ZG  SEP Józefa  Okładło  poinformowała  o  ważniejszych  dokonaniach  ZG  SEP 
w 2013 roku. 
 W części okolicznościowej Prezes Oddziału w wygłoszonym toaście noworocznym złożył 
uczestnikom spotkania  a  za  ich  pośrednictwem wszystkim członkom SEP w Oddziale  wraz  z 
rodzinami serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2014. 

W części  nieoficjalnej  przy  poczęstunku  odbyły  się  koleżeńskie  rozmowy i  dyskusje  o 
działalności  stowarzyszeniowej.   Niezależnie  członkowie  Prezydium  Zarządu  Oddziału  odbyli 
krótkie spotkanie robocze omawiając m.in. przebieg akcji sprawozdawczo-wyborczej po kadencji 
2010-2014 w Kołach należących do Oddziału.

Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Kołach SEP
W I półroczu 2014r. mija kadencja władz SEP wszystkich szczebli wybranych na lata 2010-

2014. W pierwszej kolejności zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywały się w Kołach SEP, na 
co  został  wyznaczony termin  do końca  miesiąca  stycznia  2014r.  Główne  pozycje  programowe 
odbytych walnych sprawozdawczo-wyborczych zebrań członków Kół SEP  (zwanych w skrócie 
WZK) to: 

• przedstawienie i przyjęcie sprawozdania kadencyjnego Zarządu Koła,
• wybór  władz  Koła  na  kadencję  2014-2018  –  prezesa,  zarządu,  komisji  rewizyjnej 

(obligatoryjnie w Kołach liczących więcej niż 50 członków), 
• wybór delegatów Koła na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału (WZDO),
• ustalenie kierunkowego planu pracy Koła na kadencję 2014-2018.

Szczegółowe protokóły z odbytych WZK poszczególnych Kół znajdują się w dokumentacji 
Kół  i  Oddziału.  W  tym  miejscu  należy  odnotować  przynajmniej  terminy  WZK  i  nazwiska 
wybranych Prezesów Kół:

• 19 grudnia 2013r  – WZK Koła Grodzkiego w Tarnobrzegu – ponownie  Ryszard Bakowski,
• 9  stycznia 2014r  – WZK Koła w Stalowej Woli – Krzysztof Otto,
• 16 stycznia 2014r – WZK Koła Siarkopol w Tarnobrzegu – ponownie Robert Kuśmierek,
• 24 stycznia 2014r – WZK Koła przy Elektrowni Połaniec – ponownie Józefa Okładło,
• 29 stycznia 2014r – WZK Koła przy Elektrowni Stalowa Wola – ponownie Adam Walczyk.

LUTY 
XII WZDO w Tarnobrzegu po kadencji 2010-2014

XII  Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów  Oddziału  SEP 
w Tarnobrzegu  odbyło się w dniu 21 lutego 2014r.  w Restauracji Stary Browar w Tarnobrzegu. 
Zgromadzenie otworzył Prezes ustępującego Zarządu Oddziału  Jerzy Mąsior, który powitał Gości i  
Delegatów oraz przedstawił porządek obrad. 

Na początku przedstawiciel ZG SEP obsługujący WZDO  Marek Grzywacz odczytał  list 
Prezesa SEP Jerzego Barglika zawierający podziękowania za pracę Zarządu Oddziału w kadencji 
2010–2014 i życzenia pomyślności w pracy stowarzyszeniowej w następnej kadencji.

Na przewodniczącego  WZDO został  wybrany Grzegorz  Skowron,  na  sekretarza  Bożena 
Bunarowska. Frekwencja delegatów – 51 obecnych na 54 wybranych była bardzo wysoka. 



Główne pozycje programowe XII WZDO to:
• Zatwierdzenie  Regulaminu  Obrad  WZDO  oraz  zatwierdzenie  Regulaminu  Komisji 

Rewizyjnej Oddziału.
• Sprawozdania kadencyjne władz Oddziału: 

◦ ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2010–2014 z działalności statutowej – 
przedstawił  Prezes  Jerzy Mąsior  a  sprawozdanie  finansowe przedstawiła   Kierownik 
Biura Oddziału Barbara Łazowska w imieniu Skarbnika Tadeusza Osetka. Działalność 
Oddziału była różnorodna i wartościowa, stan ilościowy ~300 członków i ilość 5 Kół 
zostały zachowane, uzyskane wyniki finansowe Oddziału są pozytywne.

◦ Sądu  Koleżeńskiego  –   przedstawił  jego  Przewodniczący  Jan  Wójcik.  W  okresie 
kadencji do Sądu nie wpłynęły sprawy do rozpatrzenia.

◦ Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  jej  przewodniczący  Marek  Wojdan.  W  okresie 
kadencji  do  Komisji  nie  wpłynęły  skargi  i  wnioski.  Oddział  nie  poniósł  strat 
finansowych.

• Udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
• Wybór Władz Oddziału na kadencję 2014-2018:

◦ Wybór Prezesa Oddziału – został nim wybrany ponownie Jerzy Mąsior.
◦ Wybór  12  osobowego  Zarządu  Oddziału  w  składzie:  Marian  Bunarowski,  Daniel 

Karkoszka,  Mieczysław  Kobylarz,  Robert  Kuśmierek,  Pathias  Mwandela, Józefa 
Okładło,  Tadeusz Osetek,  Krzysztof  Otto,  Wiktor Popiel,  Włodzimierz Surma, Adam 
Walczyk, Andrzej Woś.

◦ Wybór 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału w składzie: Andrzej Latawiec, Jerzy 
Kuczyński, Marek Wojdan.

◦ Wybór  3 osobowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału  w składzie:  Mirosław Jabłoński, 
Kazimierz Sumara, Jan Wójcik. 

◦ Wybór 2  Delegatów na XXXVI WZD SEP którymi zostali: Józefa Okładło i Marian 
Bunarowski.  Delegatem  na  podstawie  uregulowań  Statutu  SEP jest  również  Prezes 
Oddziału.

• Dyskusja n/t pracy Oddziału w nowej kadencji, w której zabrali głos: Mieczysław Kobylarz, 
Wiesława Dulińska, Marian Bunarowski, Grzegorz Skowron.

• Przyjęcie uchwały XII WZDO – na podstawie sprawozdań ustępującego Zarządu Oddziału, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wniosków z dyskusji.

• Interesujące prezentacje uzupełniające program WZDO:
◦ Film biograficzny o życiu i dorobku naukowym prof. Romana Dzieślewskiego (1863-

1924) – Patrona SEP w 2013 roku 
◦ O  modernizacji  i  unowocześnianiu  Elektrowni  GDF  Suez  w   Połańcu  oraz  jej 

współpracy z krajowym systemem elektroenergetycznym – prezentował   Mieczysław 
Kobylarz

• Pierwsze  posiedzenie  Zarządu  Oddziału  odbyte  pod  przewodnictwem  nowo  wybranego 
Prezesa i ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Oddziału w składzie:

Jerzy Mąsior – prezes
Marian Bunarowski – wiceprezes
Józefa Okładło – wiceprezes
Andrzej Woś – sekretarz
Tadeusz Osetek – skarbnik
Pathias Mwandela – członek 
Adam Walczyk – członek 

• Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego w osobie Marka Wojdana, a Sąd Koleżeński 
w osobie Jana Wójcika.

Na zakończenie obrad XII WZDO Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Skowron wraz 
z  Prezesem  Oddziału  Jerzym  Mąsiorem  złożyli  gratulacje  i  życzenia  powodzenia  w  pracy 



stowarzyszeniowej  nowo wybranym członkom Władz Oddziału a uczestnikom podziękowali za 
udział w Zgromadzeniu. 

MARZEC
Posiedzenie programowe Zarządu Oddziału

Pierwsze robocze posiedzenie nowego Zarządu Oddziału Tarnobrzeskiego SEP wybranego 
na kadencję 2014-2018 odbyło się  w dniu 18 marca. Miało charakter programowy a ważniejsze 
pozycje porządku obrad to:

1. Przyjęcie planu pracy Oddziału na 2014 rok.
2. Przyjęcie planu finansowego Oddziału  na 2014 rok.
3. Ustalenie przewodniczących Komisji Oddziałowych:

• Komisja Organizacyjna – Józefa Okładło,
• Komisja Historyczna – Bożena Bunarowska,
• Komisja Odznaczeń – Jerzy Gajewski,
• Komisja Pomocy Koleżeńskiej – Tadeusz Osetek,
• Komisja Uprawnień Zawodowych – Marian Bunarowski,
• Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych – Jan Jagoda.

Wyznaczeni Przewodniczący w porozumieniu z prezesami Kół skompletują składy poszczególnych 
Komisji.

4. Upoważnienie  Prezydium  Zarządu  Oddziału  do  prowadzenia  bieżącej  działalności 
statutowej, załatwiania spraw finansowych oraz reprezentowania Oddziału.

5. Zatwierdzenie kandydatury Kol. Józefy Okładło na członka ZG SEP (wybory odbędą się na 
XXXVI WZD SEP w m-cu czerwcu br.).

6. Ustalenie kierunków wycieczek zagranicznych Oddziału na 2014 rok:
• Francja – Korsyka
• Region Alpejski – Bawaria, Austria, Szwajcaria

7. Omówienie  działalności  Komisji  Kwalifikacyjnych  SEP na  podstawie  XVI  seminarium 
konsultacyjno-szkoleniowego zorganizowanego w Warszawie  13 marca przez CKUZ SEP.

8. Sprawy różne – m.in. potrzeba podjęcia poszukiwania nowego lokalu na biuro OT SEP ze 
względu na zamierzoną sprzedaż budynku TAPIMA.

MAJ
Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału z udziałem Zarządu Koła w Stalowej Woli odbyło 
się w Stalowej Woli w dniu 7 maja. Główne pozycje programu posiedzenia to:

• omówienie działalności Oddziału – prezes Jerzy Mąsior,
• omówienie działalności Koła w Stalowej Woli – prezes Krzysztof Otto,
• przyjęcie na członka wspierającego SEP przedsiębiorstwa energetycznego ENESTA Sp. z 

o.o. w Stalowej Woli.
Zaproszonym gościem był prezes ENESTA Sp. z o.o. Tomasz Strusiński  (członek SEP)

Wycieczka techniczno-krajoznawcza Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola
(na podstawie sprawozdania Organizatorów wycieczki) 

Wycieczka  Lublin i okolice na trasie Stalowa Wola – Lublin – Kozłówka – Nałęczów – 
Kazimierz Dolny – Stalowa Wola odbyła się w dniach 16-18 maja, z noclegami w ośrodku Forest 
nad Zalewem Zemborzyckim. 

W pierwszym dniu po przyjeździe i zakwaterowaniu, w godzinach wieczornych odbyło się 
spotkanie  integracyjne.  Program drugiego dnia  grupa  rozpoczęła  od zwiedzenia  bloku gazowo-
parowego  w  Elektrociepłowni  Wrotków,  który  okazał  się  ciekawym  obiektem  technicznym  w 
kontekście powstającej w Stalowej Woli jednostki tego samego typu. Atrakcją był wjazd na komin 
Elektrociepłowni (podest na poziomie 140m), z którego roztaczał się przepiękny widok na Lublin i 



okolice. Następnie grupa udała się na zwiedzanie Lublina ( Archikatedra Św. Jana Chrzciciela wraz 
z  podziemnymi  kryptami  w  tym  Kaplica  Akustyczna,  Wieża  Trynitarska,  Stare  Miasto  i  Plac 
Litewski, podziemna trasa pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta, Muzeum Lubelskie). Ten 
pracowity dzień zakończono ogniskiem. Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie Pałacu Zamoyskich 
w Kozłówce – pierwszego muzeum powstałego na ziemiach polskich wyzwolonych spod okupacji 
hitlerowskiej (utworzone w 1944r.) z wnętrzami, które przetrwały w stanie nienaruszonym od ok. 
150 lat oraz malowniczej wsi Wojciechów a w niej Muzeum Kowalstwa i Muzeum Regionalnego 
mieszczącego się w zabytkowej Wieży Ariańskiej. Końcowe punkty programu to spacer po  parku 
zdrojowym w Nałęczowie i  po rynku z zabytkowymi kamienicami w Kazimierzu Dolnym oraz 
spacer brzegiem Wisły, która w tym czasie znacznie przekroczyła stan alarmowy. 

Jubileusz 85-lecia urodzin Kolegi Jana Dziedzica
W dniu 30 maja odbyło się spotkanie u Kolegi Jana Dziedzica z okazji pięknego Jubileuszu 

85  urodzin.  W spotkaniu  uczestniczyła  delegacja  Oddziału  w  składzie  Jerzy  Mąsior,  Barbara 
Łazowska  i  Tadeusz  Osetek.  Jubilatowi  złożono  życzenia  oraz  wręczono  okolicznościowy 
upominek.  Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna. 

Jubilat urodził się 15 maja 1929r. w Błędowie Zgłobieńskiej k/Rzeszowa. Jest absolwentem  
AGH  Kraków.  Przez  wiele  lat  był  głównym  energetykiem  w  zakładach  wydobycia  i  
przetwarzania siarki. Od 1962r. jest członkiem SEP, należał do Koła Siarkopol a obecnie do  
Koła Grodzkiego. Był „siłą napędową” Oddziału, inicjatorem i organizatorem wielu imprez  
o  zasięgu  regionalnym  i ogólnokrajowym.  Należy  do  grona  założycieli  Oddziału  
Tarnobrzeskiego SEP, w latach 1977-2006 pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Oddziału.  
Za swoją działalność w SEP i NOT otrzymał wiele odznaczeń, wyróżnień i godności, w tym  
w 1994r. godność Zasłużonego Seniora SEP a w 1999r. godność  Członka Honorowego SEP. 

CZERWIEC
XXXVI    Walny Zjazd SEP  

Po wcześniej przeprowadzonych zgromadzeniach sprawozdawczo-wyborczych na poziomie 
Kół i Oddziałów w dniach 5-8 czerwca 2014r. odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP. 
Gospodarzem Zjazdu  był  Oddział  Szczeciński  SEP a  miejscem obrad   Centrum Dydaktyczno-
Badawcze Instytutu Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To 
był  już  trzeci  Walny Zjazd SEP w Szczecinie,  po  wcześniejszych  w roku 1948 i  1961.  Hasło 
przewodnie XXXVI WZD to Wspólne działania gwarancją rozwoju elektryki.

Gremium zjazdowe stanowili:  uprawnieni  do  głosowania  delegaci  w  ilości  233  osób  i 
Członkowie Honorowi SEP w ilości 36 osób, z których obecnych było 232 osoby – 86% oraz 
członkowie władz centralnych poprzedniej kadencji i zaproszeni goście.

Obrady Zjazdu prowadzili:  Jan Strzałka (O. Krakowski)  –  przewodniczący i  Jan Musiał 
(O. Piotrkowski) – wiceprzewodniczący.

Oddział  Tarnobrzeski  na  WZD  reprezentowali  delegaci  Józefa  Okładło,  Jerzy  Mąsior 
i Marian Bunarowski.

Główne pozycje programowe XXXVI WZD to:
• nadanie godności Członka Honorowego SEP oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
• sprawozdania ustępujących władz i organów SEP za okres kadencji 2010 – 2014,
• wybory władz SEP: Prezesa,  Członków ZG, GKR, GSK i  Komisji  Wyborczej  WZD na 

kadencję 2014 – 2018,
• dyskusja nad regulaminami GKR i GSK oraz rozpatrzenie odwołań do WZD od decyzji 

GSK,
• dyskusja programowa i przyjęcie uchwał WZD (w tej pozycji nasz Oddział złożył do Komisji  

Uchwał  i  Wniosków  obszerną  opinię  pisemną  dotyczącą  usprawnienia  pracy  Komisji  



Kwalifikacyjnych  SEP,  która  obejmowała  m.in.  wniosek  z  XII  WZD  Oddziału  
Tarnobrzeskiego, żeby ZG SEP pokrył dodatkowe koszty funkcjonowania KK w przypadku  
przejęcia Komisji przez Urząd Dozoru Technicznego).

W programie dodatkowym XXXVI WZD były m.in.:
• w  przededniu  Zjazdu  5  czerwca  Konferencja  Inteligentne  specjalizacje  szansą  rozwoju  

gospodarki  oraz  wystawa  firm  prezentujących  oferty  wyrobów  i  usług  w  dziedzinie 
elektryki i energetyki,

• w dniu 5 czerwca wieczorem Msza św. w intencji SEP w Katedrze Szczecińskiej z udziałem 
Ks. Abpa Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Andrzeja Dzięgi,

• również w dniu 5 czerwca złożenie wieńca pod Pomnikiem Czynu Polaków,
• po zakończeniu Zjazdu już w dniu 8 czerwca ciekawe wycieczki turystyczno-poznawcze w 

tym do Berlina. Nasz zespół delegatów uczestniczył w skromnej ale interesującej wycieczce 
objazdowo-spacerowej po Szczecinie. 

    Wyniki wyborów do Władz SEP na kadencję w latach 2014 – 2018 są następujące:
• na  Prezesa  SEP wybrano  Piotra  Szymczaka  (  O.  Szczeciński),  który  ostatecznie  był 

jedynym kandydatem na  tę  funkcję  gdyż  Andrzej  Boroń  (O.  Łódzki)  zgłosił  tuż  przed 
wyborami rezygnację z kandydowania,

• wybrano  15 członków Zarządu Głównego SEP spośród 22 kandydatów.  Do ZG została 
wybrana  ponownie  Józefa  Okładło  z  naszego  Oddziału  –  jako  jedyny  członek  ZG  z 
dużego obszaru Polski południowo-wschodniej,

• wybrano 8 członków GKR SEP spośród 9 kandydatów,
• wybrano 7 członków GSK SEP spośród 10 kandydatów,
• wybrano  9  członków  Komisji  Wyborczej  WZD  (funkcjonującej  również  w  okresie 

międzyzjazdowym) spośród 12 kandydatów.

Na  pierwszych  zebraniach  organizacyjnych  odbytych  w  większości  w  dniu  7  czerwca 
ukonstytuowały się kierownictwa poszczególnych organów SEP.  I tak:

• w ZG SEP będzie 5 wiceprezesów w tym Marek Grzywacz (O. Radomski), 
• Sekretarzem  Generalnym  SEP do  czasu  powołania  nowego  pozostanie  Andrzej  Boroń 

(O. Łódzki),
• Dziekanem Rady Prezesów została wybrana Miłosława Bożentowicz (O. Warszawski),
• w GKR SEP przewodniczącym został Ryszard Frydrychowski (O. Warszawski),
• w GSK SEP przewodniczącym został Tadeusz Glinka (O. Gliwicki), 
• w  Komisji  Wyborczej  WZD  SEP  przewodniczącym  został  Lech  Bożentowicz 

(O. Warszawski) 

Obecnie masze Stowarzyszenie jest największą organizacją naukowo-techniczną w Polsce, a 
jego wielkość i stan organizacyjny podany na XXXVI WZD (w liczbach na dzień 31 grudnia 2013r) 
przedstawia się następująco:

• ilość członków indywidualnych –  24 302 (Oddział Tarnobrzeski 299), w tym: studenci i 
uczniowie – 3763, członkowie honorowi – 40 

• ilość członków wspierających – 194 
• ilość Kół – 683 
• ilość Oddziałów – 50 
• ilość Polskich Komitetów – 15 
• ilość Kolegiów i Sekcji – 9 
• ilość Komisji Centralnych – 13 
• ilość jednostek gospodarczych – 5 
• ilość czasopism – 13 (w tym oddziałowych – 7 )



Spotkanie Oddziałów SEP  Tarnobrzeskiego i Przemyskiego
W dniu 14 czerwca  odbyło się spotkanie grupy aktywistów Oddziału Przemyskiego SEP 

z członkami  Prezydium  naszego  Oddziału.  Współorganizatorem  spotkania  ze  strony 
O/Tarnobrzeskiego  była  wiceprezes  Józefa  Okładło  a  miejscem  spotkania  Ośrodek  Wczasowy 
Lotnik w  Golejowie.  W części  oficjalnej  informacje  o  działalności  stowarzyszeniowej  swoich 
oddziałów  przedstawili  Grzegorz  Fiejtek  –  prezes  O/Przemyskiego  i  Marian  Bunarowski  – 
wiceprezes  O/Tarnobrzeskiego.   Dyskusja  o działalności  SEP w kontekście  niedawno odbytego 
XXXVI WZD SEP w Szczecinie kontynuowana była przy obiedzie koleżeńskim. 

Niezależnie,  tego  samego  dnia  wcześniej,  również  w  Lotniku  odbyło  się  robocze 
posiedzenie Prezydium O/ Tarnobrzeskiego a  jego program obejmował m.in. plan pracy Oddziału 
na III kwartał br. oraz sprawozdanie z XXXVI WZD SEP w Szczecinie. 

Wycieczka turystyczno-techniczna Koła SEP  w Stalowej Woli
Wycieczka odbyła się  w dniach 20-22 czerwca w Beskid Niski, z noclegami w Iwoniczu 

Zdroju  w Pensjonacie  Amelia.  Była  to  kolejna,  17  wycieczka  Koła  w cyklu  „Poznajemy  góry  
polskie”.  W wycieczce wzięło udział 45 osób – z Koła w Stalowej Woli oraz grupki Koleżanek i 
Kolegów z Kół w Połańcu, Tarnobrzegu oraz Koła przy ESW. 

Program pierwszego dnia wycieczki  grupa rozpoczęła  od zwiedzenia nowoczesnej  stacji 
elektroenergetycznej 400/110 kV w Iskrzyni k/Krosna. Stacja Iskrzynia jest zasilana liniami 400kV 
ze stacji w Widełce k/Rzeszowa i w Tarnowie. Stanowi węzeł rozdzielczy 400/110kV dla potrzeb 
zasilania Podkarpacia oraz dla potrzeb eksportu-importu energii liniami 400kV do stacji Lemesany 
na  Słowacji.   Kolejne  pozycje  tego  dnia  to  wędrówki:  głębokim  (do  60m)  przełomem-jarem 
Wisłoka na odcinku Besko-Mymoń,  szlakiem z Rymanowa do dawnej wsi Wołtuszowa a następnie 
do Iwonicza Zdroju przez widokową kuliminację Przymiarki.  Drugi dzień to zwiedzanie Dukli, 
wyjście  na  widokowy Franków  Wierch  z  pomnikiem Bitwy  Dukielskiej,  zwiedzanie  cerkwi  z 
zachowanym ikonostasem w Hyrowej,  wędrówka z Nowej Wsi przez Cergową do Lubatowej  i  
Iwonicza Zdroju oraz w godzinach wieczornych spotkanie integracyjne w Pensjonacie Amelia. W 
ramach czasu wolnego, w podgrupach poznawaliśmy Iwonicz Zdrój. Na program trzeciego dnia 
wycieczki  złożyło  się  zwiedzanie  Skansenu  Kultury  Łemkowskiej  w  Zyndranowej,  pobyt  w 
Pustelni  i  Kaplicy  Na  Puszczy św.  Jana  z  Dukli,  obejrzenie  starej  drewnianej  zabudowy  w 
Jaśliskach (niestety obecnie zaniedbanej) i kościoła z cudownym obrazem Matki Bożej Jaśliskiej 
namalowanym na desce w 1634 (piękny ołtarz był w renowacji),  pięknie odnowionej cerkwi w 
Bałuciance oraz spacer po Rymanowie Zdroju.  Już w drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek w 
Odrzykoniu k/Krosna. 

Drugim  tematem  technicznym  wycieczki  były  OZE–farmy  wiatrowe  na  Podkarpaciu, 
których moc obecnie przekracza 120MW  a odbiór, przesył i dystrybucja wytworzonej przez nie 
energii ułatwia wzmiankowana na wstępie stacja 400/110kV. 

LIPIEC
XIX Integracyjny Ogólnopolski Spływ Kajakowy

Spływ odbył się w dniach 4 – 6 lipca na rzece San na trasie z Krzeszowa do Stalowej Woli. 
Wzięło w nim udział 25 uczestników. Organizatorem spływu było Ognisko TKKF Siarka a jednym 
ze  współorganizatorów Oddział  SEP w Tarnobrzegu.  W trakcie  biwaków przeprowadzane były 
zawody sportowe, ogniska i dyskoteki, czemu sprzyjała piękna słoneczna pogoda. Zaangażowanie, 
uczynność,  życzliwość  i  zdyscyplinowanie  uczestników  pozwoliło  organizatorom  zrealizować 
program imprezy. 



SIERPIEŃ
Wycieczka Oddziału do Bawarii-Szwajcarii-Austrii przez Karlove Vary

Wycieczka zorganizowana przez Oddział Tarnobrzeski SEP odbyła się w dniach 19 – 24 
sierpnia. W wycieczce uczestniczyło 45 osób z wszystkich Kół SEP zrzeszonych w Oddziale. 

Program wycieczki był bogaty, atrakcyjny i różnorodny. W jej trakcie odbyliśmy spacery po 
starówkach (ze zwiedzaniem niektórych obiektów) w Karlovych Varach, Norymbergi, Monachium, 
Lindau,  Meersburgu,  Zurychu,  Innsbrucku,  Salzburgu.  Zobaczyliśmy bogate  wnętrza  zamków 
bawarskich Ludwika II – Linderhof i Neuschwanstein i z zewnątrz zamek  Hohenschwangau oraz 
letnią rezydencję Wittelsbachów w Nymphenburg k/Monachium. Statkiem popłynęliśmy na Wyspę 
Mainau na Jeziorze Bodeńskim, by poznawać bogactwo przyrody zespołu parkowo-pałacowego 
oraz motylarnię. Popłynęliśmy pod  wodospady Rheinfall w Neuhausen i weszliśmy na platformę 
widokową  na  skale  pośrodku  kaskady.  Dodatkowo  indywidualnie  spacerowaliśmy  po  uroczej 
starówce  miasteczka  Loket  (miejsca  pierwszego  noclegu)  oraz  „malowanym  mieście” 
Oberammergau znanym w świecie z wystawiania Misterium Męki Pańskiej,  zwiedziliśmy kościół 
w  Opactwie  Ettal  oraz  miejsce  pielgrzymkowe  Wieskirche  z  pięknym  rokokowym  kościołem. 
Dużą atrakcją był wjazd bardzo szybką windą na wieżę w Parku Olimpijskim w Monachium i  
panorama miasta z wysokości 190m.

„Zadanym” dla wycieczki tematem technicznym była energetyka w Niemczech, Szwajcarii 
i Austrii. Referat wprowadzający wygłoszony przez kolegę Mariana B. oraz widoczne szczególnie 
w Bawarii OZE – farmy wiatrowe oraz instalacje fotovoltaiczne – skłaniały uczestników wycieczki 
do dyskusji i wymiany opinii również w kwestii zdecydowanie różnego podejścia do energetyki 
jądrowej w Austrii i Szwajcarii.

XXXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy
Spływ Kajakowy odbył się w dniach 9 – 15 sierpnia na rzece Tanew na trasie z Borowych 

Młynów  do  Dąbrówki i  został  zorganizowany  przez  Ognisko  TKKF  Siarka  a  jednym  ze 
współorganizatorów był  Oddział  SEP w Tarnobrzegu. W spływie wzięło udział  50 uczestników 
(najstarszym był  nasz  kolega  Michał  Poznański  z  Koła  SEP w Tarnobrzegu).  Spływ  odbył  na 
atrakcyjnej dla turystyki kajakowej i jednej z najczystszych rzek w naszym regionie. Mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody w trakcie biwaków przeprowadzane były zawody sportowe, ogniska, karaoke i 
dyskoteki  a  zaangażowanie,  uczynność,  życzliwość  i  zdyscyplinowanie  uczestników  pozwoliło 
organizatorom zrealizować program imprezy.   W dniu  14  sierpnia  w Harasiukach  uczestników 
spływu odwiedził   Starosta  Biłgorajski  przekazując na ręce Komandora Grzegorza Skowrona z 
Koła SEP Siarkopol drobne upominki a 17 uczestników przeszło Chrzest Wodniacki.

WRZESIEŃ
Dzień Energetyka

W  dniu  20  września  w  Restauracji  Fregata  w  Tarnobrzegu  odbyło  się  spotkanie 
okolicznościowe Oddziału Tarnobrzeskiego SEP z okazji  Dnia Energetyka. W spotkaniu wzięło 
udział blisko 90 osób - członków Kół w Oddziale wraz z osobami towarzyszącymi oraz goście z 
zaprzyjaźnionego Oddziału Rzeszowskiego SEP.  Organizatorami były Koła Tarnobrzeskie SEP – 
Grodzkie i Siarkopol. 

W części oficjalnej spotkania:
• Wiesław Lelek – prezes Koła SEP przy Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym PGE SA w 

interesujący  sposób  przedstawił  życiorys  i  dorobek  stowarzyszeniowy  oraz  inżynierski 
inż. Kazimierza Szpotańskiego –  Patrona SEP w 2014 roku. 

• Marian Bunarowski – wiceprezes naszego Oddziału przedstawił ważniejsze wydarzenia w 
Oddziale i w Kołach za okres od poprzedniego spotkania z okazji Dnia Energetyka oraz 
poinformował o wynikach WZD SEP w Szczecinie, który odbył się w miesiącu czerwcu br.



• Pathias Mwendela  –  członek  Prezydium  Oddziału,  z  upoważnienia  nieobecnej  Józefy 
Okładło – członka ZG SEP, poinformował zebranych o zamierzeniach Zarządu Głównego 
SEP na kadencję 2014-2018.  

• Jerzy  Mąsior  –  prezes  Oddziału  wraz  z  prezesami  Kół–organizatorów  Ryszardem 
Bakowskim i  Robertem Kuśmierkiem złożyli  okolicznościowe  życzenia  elektrykom  i 
energetykom z okazji ich  branżowego  święta. 
Po  części  oficjalnej  rozpoczęła  się  sympatyczna  biesiada  i  zabawa  taneczna  oraz 

prowadzone były ożywione dyskusje w „podgrupach” i rozmowy koleżeńskie.

PAŹDZIERNIK 
Wycieczka Oddziału do Wrocławia, Książa i Świdnicy

Wycieczka  zorganizowana  przez  Oddział  Tarnobrzeski  SEP  odbyła  się  w  dniach  3-4 
października  z  noclegiem w centrum Wrocławia. Uczestniczyło  w  niej  27  uczestników  z  Kół 
w Połańcu i Tarnobrzegu. 

Program  wycieczki  we  Wrocławiu  obejmował  m.in.  zwiedzanie  Rynku,  Hali  Stulecia, 
Starego  Miasta,  Placu  Solnego,  Uniwersytetu,  Katedry,  Ostrowia  Tumskiego  oraz  wejście  do 
Panoramy Racławickiej i Ogrodu Japońskiego. W godzinach wieczornych był czas na indywidualne 
spacery po Wrocławiu. W Książu grupa zwiedzała jeden z największych i najpiękniejszych zamków 
w Polsce a w Świdnicy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO -  Kościół 
Pokoju, przepiękną, drewnianą świątynię z XVII w.

LISTOPAD 
Pamiętamy

Listopad  to  miesiąc  szczególnej  pamięci  o  zmarłych  –  krewnych,  bliskich,  znajomych. 
W naszym  Oddziale  pamiętamy  również  o  zmarłych  Koleżankach  i  Kolegach  –  członkach 
Stowarzyszenia  Elektryków Polskich.  Dlatego jak co roku przedstawiciele  Kół  i  Oddziału  SEP 
odwiedzili Ich groby na cmentarzach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Staszowie, Połańcu, Wielowsi 
i  Rudniku  n/Sanem zapalając  symboliczne  znicze. Zaduszkowym wędrówkom po  cmentarzach 
sprzyjała ciepła i słoneczna pogoda.

Jubileusz 40-lecia Koła SEP przy Elektrowni w Połańcu
Spotkanie  Jubileuszowe odbyło  się  w dniu  22  listopada  w Motelu  Lotnik  w Golejowie 

k/Staszowa. Program spotkania obejmował pozycje:

• Otwarcie i powitanie uczestników – prezes Koła Józefa Okładło 
• Wręczenie odznaczeń 
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Prezentacja filmu i wystawy o życiu i działalności Kazimierza Szpotańskiego – Patrona SEP 

w 2014r.
• Część nieoficjalna – kolacja koleżeńska

GRUDZIEŃ 
II Kongres Elektryki Polskiej

II Kongres Elektryki Polskiej, który odbył się w Domu Technika w Warszawie w dniach 1 i 
2 grudnia był drugim najważniejszym obok XXXVI WZD w Szczecinie wydarzeniem w życiu i 
działalności  organizacji  krajowej  SEP  w  2014r. Organizatorami  Kongresu  byli  ZG  SEP  i 
Politechnika  Warszawska  przy  wsparciu  Wojskowej  Akademii  Technicznej,  Uniwersytetu  im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskiej Akademii Nauk i innych instytucji.  W Kongresie wzięło 



udział  ponad  300  uczestników:  przedstawicieli  środowisk  naukowych,  zawodowych, 
gospodarczych,  rządu  i  władz  samorządowych  oraz  mediów.  Głównym  cel  Kongresu  to 
przeprowadzenie dogłębnych analiz wszystkich obszarów elektryki polskiej i opracowanie Raportu 
„Elektryka  dla  pokoleń”.  Najważniejsze  obszary elektryki  i  energetyki,  w tym bezpieczeństwo 
energetyczne i  cyberbezpieczeństwo omawiane były na 4 sesjach plenarnych a pozostałe (m.in. 
energetyka  jądrowa,  trakcja  elektryczna,  elektroenergetyka,  historia  elektryki)  na  15  sesjach 
tematycznych. Zakończenie prac nad Raportem i jego podsumowanie odbędzie się na drugiej sesji 
Kongresu planowanej  w II  półroczu 2015r.  Nasz Oddział  na Kongresie  reprezentowali  prezes i 
wiceprezesi Zarządu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 
Ostatnie w 2014r. posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  w dniu 9 grudnia jest warte 

odnotowania:

1. W części roboczej omówiono m.in.: 

• przebieg i znaczenie II Kongresu Elektryki Polskiej w Warszawie,

• realizację  wniosku  naszego  WZDO  dotyczącego  podjęcia  współpracy  ze  średnimi 
elektrycznymi szkołami zawodowymi w Tarnobrzegu, Nisku i Połańcu,

• kierunki pracy Oddziału w 2015r, 

2. W  części  okolicznościowej  odbyło  się  sympatyczne  spotkanie  z  Kolegą  Ryszardem 
Bakowskim  z  okazji  80-tych  urodzin.  Jubilatowi  złożono  życzenia  oraz  wręczono 
okolicznościowe upominki.  

Jubilat urodził się 29 listopada 1934r. w Rzeszowie. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej  
w  Gliwicach  –  Wydz.  Mechaniczno-Energetyczny.  Po  kilku  latach  pracy  w  górnictwie  
węglowym (KWK Gliwice, KWK Zabrze) w 1968r. podjął pracę w KiZPS w Tarnobrzegu.  
Na emeryturę przeszedł w 1991r. ze stanowiska naczelny inżynier d/s energomaszynowych.  
Od 1969r. jest członkiem SEP, należał do Koła Siarkopol a obecnie do Koła Grodzkiego. Był  
aktywnym działaczem SEP oraz NOT. Obecnie w SEP nadal „prezesuje” Kołu Grodzkiemu i  
 jest  członkiem  Zarządu  Oddziału.  Za  działalność  stowarzyszeniową  otrzymał  wiele  
odznaczeń, wyróżnień i godności, w tym w 2006r. godność Zasłużonego Seniora SEP. 

3. W części końcowej posiedzenia uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Opracowanie:  Bożena i Marian Bunarowscy


