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JUBILEUSZ 70-LECIA ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP 

 
70 YEARS OF WROCLAW SEP DEPARTAMENT 

 
Streszczenie: W 2016 roku mija 70 lat od chwili założenia Wrocławskiego Oddziału SEP. Jest to przede 
wszystkim okazja do refleksji nad minionym okresem. W artykule przedstawiono krótko jak doszło do  po-
wstania Oddziału, jak kształtowała się liczebność kół i członków Oddziału oraz podstawowe osiągnięcia Od-
działu na przestrzeni tych 70 lat. 
 

Abstract: In 2016 year pass 70 years of the Wrocław SEP Departament  activity. First of all it is the occasion 
of reflection on the past period. In this paper has been short described: 1) a way to Wrocław SEP Departament 
calling, 2) changes of numbers of circles and members during this 70 years, 3) basic achievements of  the De-
partament over the 70 years. 
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1. Wprowadzenie 

Jak podaje Wielka Encyklopedia PWN jubile-
usz to rocznica wydarzenia wyróżniająca się 
liczbowo w jakiś charakterystyczny sposób, 
dzięki czemu istnieje okazja do: 

• refleksji nad minionym okresem, 

• przeprowadzenia promocji, 

• podjęcia nowych zobowiązań. 
W naszym artykule pragniemy skoncentrować 
się głównie na refleksji i to w kontekście pytań 
jakie postawił Gregor Thum, Niemiec, autor 
książki zatytułowanej „Obce miasto Wrocław, 

1945 i potem”. Pytania te brzmią: Jak mogło 

dojść do tego, że Wrocław stał się miastem le-

żącym w Polsce, lecz również miastem na-

prawdę polskim? Jak doszło do tego, że osad-

nicy i ich potomkowie zdołali zapuścić tu ko-

rzenie i uczynić obce miasto swoim?”. 
Opisana dalej historia powstania Oddziału 
Wrocławskiego SEP i z konieczności szkicowy  
opis jego 70-letniej działalności zawierają wy-
starczającą odpowiedź na pytania postawione 
przez G. Thuma.  

2. Początki Oddziału Wrocławskiego 

SEP 

Kapitulacja Festung Breslau (Twierdza Wroc-
ław) ma miejsce 6 maja 1945 roku. Po 610 la-
tach Wrocław jest znowu w granicach Polski 
(od 1335 roku był w rękach Czech,  
a od 1526 w rękach Prus). Po walkach wyz-
woleńczych pozostały ruiny i zgliszcza,  
 

 
 

w 70% zniszczona zabudowa miasta. Powoli 
przywracają miasto do życia przybysze z róż-
nych stron Polski, najwięcej z kresów wschod-
nich. Wśród nich są też elektrycy, a wśród 
elektryków Profesor Politechniki Lwowskiej 
Kazimierz Idaszewski, współzałożyciel i pierw-
szy Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Już 
15 listopada 1945 roku Profesor wygłosił 
pierwszy polski wykład na Politechnice Wroc-
ławskiej. 
W niecałe dwa miesiące później, w dniach 6-
8.01.1946 roku odbywa się Zjazd Energetyków 
Dolnego Śląska w Cieplicach (obecnie dziel-
nica Jeleniej Góry). Na spotkaniu koleżeńskim 
zorganizowanym w ramach tego Zjazdu  
w Domu Zdrojowym w Cieplicach członek za-
łożyciel SEP, dyrektor MZK (Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne) inż. Kazimierz Mech  zapro-
ponował utworzenie Oddziału SEP na Dolnym 
Śląsku. W gmachu Politechniki Wrocławskiej 
24 maja 1946 roku miał miejsce odczyt prof. 
Hugona Steinhausa na temat taryf elektrycz-
nych. W sali odczytowej zjawiła się większa 
ilość inżynierów elektryków pracujących na 
Dolnym Śląsku. Po dyskusji związanej z tema-
tem referatu prof. Idaszewski, dziekan Wy-
działu Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki 
Wrocławskiej wystąpił z wnioskiem założenia 
we Wrocławiu Oddziału SEP. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. Wyłoniono Komitet 
Organizacyjny, w skład którego weszli: prof. dr 
inż. K.  Idaszewski, inż. K. Mech i inż. Michał 
Zdanowicz. 
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3. Wrocławski Oddział SEP w liczbach 

Siedemdziesiąt lat działalności Oddziału to 38 
kadencji, początkowo jednorocznych – do 
1972 roku, potem trzyletnich – od 1972 r. do 
1990 r., a od 1990 r. do chwili obecnej -czte-
roletnich. Obecny Prezes Oddziału jest 15 
prezesem licząc od czasu powstania Oddziału. 
Na przestrzeni ostatnich 70 lat kilkakrotnie 
ulegał zmianom, większym bądź mniejszym, 
schemat organizacyjny Oddziału. Obecnie 
obowiązujący schemat organizacyjny przed-
stawiono na rys.1. Na przestrzeni 70 lat 
ulegała zmianie liczba kół i liczebność 
członków Oddziału. Charakter tych 
zmienności ilustruje rys. 2. W latach 80-tych 
liczebność członków Oddziału zbliżała się do 
3000, a liczebność  kół dochodziła do 90. Od 
2000 roku liczebność członków Oddziału 
oscyluje między 1000 – 1100, a liczebność 
kół ustabilizowała się na poziomie ok. 35. 
 

 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 1950  60    65    70    75    80    85    90    95  2000  05   10    15

Rys. 2. Liczebność członków Oddziału 
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WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU       SĄD 
KOLEŹEŃSKI 

   KOMISJA 
REWIZYJNA 

PREZYDIUM (9 osób) 
  PREZES 

Z A R Z Ą D (16 osób) 

  Biuro Oddziału 

  WICEPREZES   CZŁONKOWIE 
    PREZYDIUM 

       Sprawy 

  organizacyjne 

   SEKRETARZ 

  Księgowość 

 Finanse, Budżet 

          KOŁA 

       Zespół ds. Studiów i Analiz 

       SEKCJE: 

Automatyki i Pomiarów 

Instalacji Urz. Elektrycznych 

Elektrotechniki i Autom. Górn. 

Trakcji Elektrycznej 

Energetyczna 

Klub Dyskusyjny 

       KOMISJE: 

Historyczna 

Ochrony 

Przeciwporażeniowej 

Kół 

Młodzieży i Studentów 

Pomocy Koleżeńskiej 

Odznaczeń 

Seniorów 

   Kapituła med. im. K. Idaszewskiego 

  WICEPREZES   WICEPREZES 

Rada Ośrodka 

Rzeczoznawstwa 

Ośrodek 

Rzeczoznawstwa 

Rada Ośrodka 
Szkolenia i Egzem. 

 
Ośrodek 

Szkolenia i Egzem.. 

    SKARBNIK 

Rys.1.Schemat organizacyjny Oddziału Wrocławskiego SEP 
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4. Podstawowe osiągnięcia Oddziału 

W 70-letniej historii Oddziału można wyróż-
nić działania na rzecz lokalnego środowiska, 
Stowarzyszenia, na rzecz rozwoju nauki, pod-
noszenia kwalifikacji i upowszechniania do-
robku elektryki, na rzecz integracji środowi-
ska i utrwalenia dorobku Oddziału oraz dzia-
łalność gospodarczą. Poniżej podano w pod-
punktach rodzaje działań w ramach wymie-
nionych kierunków działań.    

4.1. Zakres działań na rzecz lokalnego  śro-

dowiska: 

1. Współdziałanie w powołaniu i organizacji 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. 

2. Działanie na rzecz Dolnośląskiego Cen-
trum Medycznego DOLMED S.A. 

3. Działanie w Komitecie Społecznym Pano-
ramy Racławickiej. 

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu „Wieża”, 
mającym na celu odbudowę kościoła gar-
nizonowego Św. Elżbiety. 

4.2. Zakres działań na rzecz Stowarzysze-

nia: 

1. Organizacja XIII Walnego Zgromadzenia 
Członków SEP we Wrocławiu w 1947 r. 

2. Organizacja XXII Walnego Zjazdu Dele-
gatów SEP we Wrocławiu w 1981 r. 

3. Organizacja Zjazdu Prezesów oddziałów  
i członków Zarządu Głównego SEP. 

4. Organizacja posiedzenia Rady Prezesów 
SEP (2005 i 2016). 

5. Organizacja posiedzeń Prezydium Za-
rządu Głównego SEP. 

6. Organizacja „Dni elektrotechniki Czecho-
słowackiej w Polsce” 1971 r. 

7. Organizacja posiedzeń Centralnych Kole-
giów Sekcji i Komisji. 

8. Inicjatywa Oddziału i wniosek o powoła-
nie Polskiego Komitetu Materiałoznaw-
stwa Elektrotechnicznego, zrealizowany 
przez Zarząd Główny SEP. 

9. Przekazanie kół i członków do powstają-
cych Oddziałów: Turoszowskiego, Wał-
brzyskiego i Legnickiego. 

4.3. Zakres działań na rzecz rozwoju nauki, 

podnoszenia kwalifikacji i upowszechnia-

nia dorobku elektryki: 

1. Organizacja konferencji, sympozjów, 
seminariów, szkoleń, odczytów. Łącznie 
zorganizowano 118 konferencji, w tym 29 
międzynarodowych. Do szczególnie zna-

czących zalicza się konferencje na te-
maty: materiałoznawstwa elektrotechnicz-
nego, kompatybilności elektromagnetycz-
nej, ochrony przeciwporażeniowej i uzio-
mów oraz niezawodności i eksploatacji 
systemów komputerowych RELKOMEX, 
Koleje Dużych Prędkości, SEMAG. 

2. Organizacja kursów przygotowawczych do 
podjęcia studiów, kursów dokształcają-
cych, kursów przygotowujących do egza-
minów na uprawnienia do eksploatacji 
urządzeń energetycznych. 

3. Prowadzenie egzaminów nadających upra-
wnienia zawodowe. 

4.4. Zakres działań na rzecz integracji śro-

dowiska i utrwalenia dorobku Oddzia-

łu: 

1. Organizacja wycieczek technicznych i kra-
joznawczych krajowych i 33 zagranicz-
nych. 

2. Organizacja kolejnych jubileuszy Od-
działu: XV, XX, XXV, XXX, XL, L, LX, 
LXV i LXX. Z okazji poszczególnych ju-
bileuszy wydawano odpowiednie opraco-
wania ilustrujące historię, ludzi i działal-
ność Oddziału. 

3. Organizacja dorocznych uroczystych spo-
tkań seniorów i działaczy Oddziału. 

4. Prowadzenie kroniki Oddziału, wydawanie 
Informatora Oddziału Wrocławskiego 
SEP. 

5. Utworzenie archiwum Oddziału. 
6. Opracowanie i wydanie w 4 tomach 

„Słownika Biograficznego Zasłużonych 
Elektryków Wrocławskich”, „Historii Ele-
ktroenergetyki Dolnośląskiej oraz Ele-
ktrowni Wrocławskich”. Działalność ta 
jest zasługą powołanej w 1983 roku Komi-
sji Historycznej jako pierwszej  w Od-
dziale SEP w kraju. Opracowanie i przy-
gotowanie do druku wydawnictwa 
„Twórcy Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Wrocławskiej”. 

7. Zorganizowanie czterech rocznicowych 
spotkań z okazji okrągłych rocznic urodzin 
nieżyjących już profesorów Politechniki 
Wrocławskiej zasłużonych dla rozwoju 
elektryki na Dolnym Śląsku. 

4.5. Działalność gospodarcza: 

1. Izba Rzeczoznawców SEP. 
2. Biuro Badania Jakości – filia wrocławska. 
3. Działalność szkoleniowa. 
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Od ponad 10 lat Oddział organizuje konkursy 
na najlepsze prace dyplomowe na poziomie 
akademickim - inżynierskim i magisterskim – 
oraz średnim zawodowym.  
Prowadzeniu działalności na wszystkich w/w 
kierunkach bardzo pomaga  informatyzacja 
pracy Biura Oddziału, utworzenie strony in-
ternetowej Oddziału i skrzynki poczty elek-
tronicznej.  

5. Podsumowanie 

Przedstawione w wielkim skrócie kierunki 
działalności Oddziału Wrocławskiego SEP 
w czasie jego 70-letniej historii pokazują 
ogromne zaangażowanie środowiska elektry-
ków zgrupowanych w Oddziale Wrocławskim 
SEP najpierw w odbudowę zniszczonej infra-
struktury energetycznej Wrocławia i Dolnego 
Śląska, a potem w rozwój nowych pokoleń 
elektryków. Temu rozwojowi sprzyjała  
i sprzyja nadal współpraca z Politechniką 
Wrocławską, najpierw z Wydziałem Elektry-
cznym, a od końca lat 60-tych również z Wy-
działem Elektroniki. W ostatnich latach ob-
serwuje się wzrost aktywności koła akade-
mickiego na Wydziale Elektrycznym, co 
otwiera jeszcze jeden kierunek działalności 
Oddziału. Komisja Historyczna działająca 
przy Oddziale stopniowo archiwizuje, w po-
staci cyfrowej, ważniejsze dokumenty z histo-
rii Oddziału, aby w ten sposób przekazać na-
stępnym pokoleniom i ocalić od zapomnienia 
to co najistotniejsze w historii Wrocławskiego 
Oddziału SEP. Warto podkreślić, że ta „lo-
kalna” historia wpisuje się w prawie już 100-
letnią historię całego Stowarzyszenia.    
 
 
 
 


