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Spis treści 

    W WYDANIU 

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy, 
chcę zwrócić Waszą uwagę na kilka 
wydarzeń. Jednym z nich jest już 
przesłane nam stanowisko zarządu NOT 
w sprawie postawienia ŚR NOT  Koszalin  
w stan likwidacji. To oznacza, że jedyna 
organizacja zrzeszająca wiele różnych 
stowarzyszeń technicznych w Koszali-
nie, wkrótce przestanie istnieć. Możemy 
oczywiście "wejść jako SEP      w struktu-
ry" NOT Słupska  lub Szczecina lecz tam 
będziemy na marginesie. Pozostaje py-
tanie o sens takiego kroku. Prawdopo-
dobnie  Koszalińskich Dni Techniki nie 
da się już reaktywować ,a było to u nas, 
bez wątpienia największe doroczne wy-
darzenie techniczne. Kolejnym wydarze-
niem było pożegnanie naszego kolegi 
Stanisława Radzikowskiego wieloletnie-
go aktywnego działacza i kluczowego 
współorganizatora wielkich ogólnopols-
kich konferencji i XXVII WZD SEP w Koło-
brzegu. Pożegnała Stasia  bardzo liczna 
grupa naszych członków która miała 
przyjemność pracować z Nim przez wie-
le lat.    
 
Zenon Lenkiewicz 
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Tradycyjnie od 31 lat,  we wrześniu odbywają się naj-

większe w kraju targi nowoczesnych urządzeń i technologii 

dla energetyki. Jak co roku, tak i tym razem przeważały 

urządzenia i aparatura związana z wytwarzaniem, 

przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego 

po najwyższe napięcia. Ale nie tylko - na tzw. stoiskach 

plenerowych łatwo można było dojrzeć maszyny, urządze-

nia czy pojazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji 

linii napowietrznych czy kablowych. Silnie prezentowaną 

branżą była też automatyka i elektronika przemysłowa - 

dostawcy aparatury pomiarowej, elementów elektrome-

chanicznych (np. przekaźników, złącz, obudów), elemen-

tów indukcyjnych, transformatorków, zasilaczy, itp. Od lat 

na bielskich targach pojawia się też wielu producentów i 

dostawców z branży oświetleniowej, zarówno jeśli chodzi o 

źródła światła (tutaj zdecydowanie przeważają LEDy) jak i 

oprawy czy słupy. Wśród wystawców tej branży okazałe 

stoisko miał Philips Lighting, który od paru miesięcy po-

siada  nową nazwę- Signify.  Nie brakowało też przedsta-

wicieli branży odnawialnych źródeł energii (OZE), w której 

przeważali dostawcy paneli fotowoltaicznych oraz nie-

zbędnych układów sterowania czy zabezpieczeń.  

 
Prezes SEP uczestniczył w uroczystym otwarciu 

 

 
 

Koledzy z Bielskiego Oddziału 

 
 
 

http://www.energetab.pl/data/images90/_dsc_53.jpg
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Na targach pojawiły się też firmy oferujące systemy 

magazynujące energię, jak wyróżniona w konkursie 

targowym Brązowym Medalem PGE Energii Odna-

wialnej TRAKCJA PRKiI SA. Nasz lokalny operator  -

ENERGA  zaprezentował prace pod napięciem. 

 

stoisko koncernu ENERGA 

 Chociaż na polskich drogach rzadko spotkać można 

samochody elektryczne, na targach pojawiło się kilku 

dostawców całkiem pomysłowych kiosków czy słupków 

do zasilania tych pojazdów (np. PRE Biel czy Energo-

pomiar- Elektryka ),  a także kilka modeli samochodów 

elektrycznych. 

 

 
 

Zabawne reklamowe Pogotowie Energetyczne 

 Bielskie targi Energetab to z pewnością dojrzała 

impreza targowa mająca liczne grono stałych sym-

patyków i odwiedzających gości, zatem jest to też 

doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku 

firmy. Większość wystawców dokłada starań aby  

 

Nasi koledzy na stoisku firmy PROTEKTEL 

na Energetabie pokazać swoje najnowsze produkty a 

nawet rozwiązania prototypowe, by rozeznać, czy 

spotkają się one z zainteresowaniem rynku. Sprzyja 

temu uznanie przez Prezesa Urzędu Patentowego RP 

targów ENERGETAB 2018 jako wystawy, dającej 

pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo 

prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego. 
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Co dalej z NOT w Koszalinie? 
Z przykrością informujemy, że z dniem 27 czerwca 2018 roku 
Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej 

w Koszalinie, Uchwałą Rady Krajowej FSNT – NOT Nr 48/XXV 
z dnia 27.06.2018r. została postawiona w stan likwidacji. 

 

12 grudnia 1945 roku grupa 50 przedstawicieli 
reprezentujących uczelnie, środowiska technicz-
ne poszczególnych zawodów oraz reaktywowa-
nych i utworzonych stowarzyszeń i związków 
technicznych podjęła decyzję o powołaniu Na-
czelnej Organizacji Technicznej. Nowa organizac-
ja miała za zadanie reprezentować wszystkie 
dziedziny techniki i branże gospodarcze oraz 
interesy inżynierów i techników. Dostępna dla 
wszystkich z wyższym i średnim wykształceniem 
technicznym. 30 stycznia 1946 roku został przy-
jęty Statut NOT. 

Naczelna Organizacja Techniczna w 

Koszalinie od 1963 r. mieści się w 

eklektycznej willi wzniesionej na 

początku XX wieku ( zdjęcie powy-

żej). Po II wojnie światowej obiekt 

został zaadoptowany do potrzeb 

Koszalińskich Zakładów Kruszyw 

Mineralnych, a w 1963 r. dla Domu 

Technika. W ten sposób przyczy-

niono się do ożywienia działalności 

NOT oraz zrzeszonych z nim Stowa-

rzyszeń Naukowo-Technicznych 

Budynek NOT w Koszalinie 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6sTvgKbdAhUKIMUKHZC1AS8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.mapofpoland.pl/Koszalin,zdjecie,42988,NOT.html&psig=AOvVaw1pfL_XjyBi_fTvYO7QAmum&ust=1536310524598638
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut
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  Oficjalne stanowisko prezes FSNT-NOT 

pani Ewy Mańkiewicz-Cudny 

W piśmie Pani prezes  skierowanym bezpośrednio do SEP Oddział 

Koszalin  znajdujemy następujące informacje: 

 Zarząd Głowny FSNT-NOT  powołał likwidatora Rady NOT w 

Koszalinie. Pani Alicja Gutowska jest w sposób wyłączny upo-

ważniona do wykonywania zarządu majątkiem Środkowopo-

morskiej Rady NOT w likwidacji.( dalej ŚR-NOT Koszalin) 

 Zarząd Główny FSNT-NOT stoi na stanowisku, że sprzedaż 

Domu Technika w Koszalinie nie jest najlepszym rozwiąza-

niem, chcielibyśmy aby nadal służył promocji i upowszechnia-

niu myśli technicznej w województwie Zachodniopomorskim. 

Kluczowe Informacje na temat przy-czyn 
likwidacji Środkowopomorskiej Rady NOT  

w Koszalinie. 
 

 Budynek NOT został przekazany  NOT przez 
władze miasta Koszalin (należy przypuszczać 
że dla koszalińskiej społeczności). Od strony 
prawnej jest jednak własnością FSNT-NOT w 
Warszawie. 

 Za wynajmowanie pomieszczeń  ŚR-NOT Ko-
szalin  winna płacić miesięczny czynsz za 
dzierżawę. To stało się powodem znacznego 
wyniku ujemnego . 

 Stan budynku NOT w Koszalinie wymaga od 
lat nakładów na remont. Żadnych środków na 
te cele nie deklarował właściciel czyli  FSNT-
NOT w Warszawie. 

Co dalej? 

 

 ŚR NOT w Koszalinie przestaje 

istnieć - najgorsze z rozwiązań. 

 

 Możemy wyrazić zgodę aby 

nasz Oddział NOT reprezen-

tował Oddział w Szczecinie lub 

Słupsku 

 

 Założymy lokalne  koszalińskie 

stowarzyszenie niezależne od 

dotychczasowych struktur. 
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Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych (wcześniej Naczelna Organizacja Techniczna, NOT) – 

związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątko-

wanej przez założone w 1835 w ParyżuTowarzystwo Politechniczne 

Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w Domu Technika w Warsza-

wie, przy ul. Czackiego 3/5. W budynku tym swoją siedzibę ma także 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

 

Siedziba NOT w Warszawie 

Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Nauko-

wo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje pol-

skich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środo-

wiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrówno-

ważonego rozwoju. W roku 1898 powołano Samodzielne Stowarzy-

szenie Techników w Warszawie, które zapoczątkowało budowę Domu 

Technika. W związku z potrzebą ciągłego żywego kontaktu między 

organizacjami technicznymi zapoczątkowano organizację zjazdów 

techników Polskich . Pierwszy zjazd pod nazwą „I Zjazd Techników 

Polskich” odbył się 8-10 września 1882 r., a jego inicjatorem było To-

warzystwo Politechniczne we Lwowie. Kolejne zjazdy uświetniali rów-

nież polscy inżynierowie i technicy pracujący w państwach Azji, Afryki, 

Ameryki czy nawet Australii.  

 

 

Po zakończeniu wojny życie stowa-

rzyszeniowe zaczęło na nowo się od-

radzać. Szacuje się, że wojnę zdołało 

przetrwać na terenie Polski 7 tysięcy 

ludzi z wyższym wykształceniem 

technicznym i około 21 tysięcy tech-

ników. W 1945 roku stowarzyszenia 

techniczne oraz branżowe rozpoczy-

nały wznawianie swojej działalności. 

Reaktywacja środowisk technicz-

nych, których organizacja byłą moc-

no rozwarstwiona przed wybuchem 

wojny skłoniła ich działaczy do pod-

niesienia koncepcji utworzenia jed-

nolitej ogólnopolskiej organizacji, 

która będzie zrzeszała wszelkie sto-

warzyszenia techniczne na szczeblu 

centralnym jak i regionalnym. Na 

dzień dzisiejszy w ramach Naczelnej 

Organizacji Technicznej Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych jest 40 branżowych Stowarzy-

szeń Naukowo-Technicznych, repre-

zentujących wszystkie dziedziny 

techniki, skupia ok. 120 tysięcy 

członków. SEP stanowi najliczniejszą 

w nim grupę. Własnością NOT jest 

znane Muzeum Techniki i Przemysłu 

zlokalizowane od roku 1955 w Pała-

cu Kultury  i Nauki w Warszawie.  

 

Z  historii  NOT 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Towarzystwo_Politechniczne_Polskie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Stowarzyszenia_Technik%C3%B3w_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Tadeusza_Czackiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Stowarzyszenia_Technik%C3%B3w_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Stowarzyszenia_Technik%C3%B3w_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Politechniczne_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Politechniczne_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiflO7Wg6bdAhWPGewKHb6MCioQjRx6BAgBEAU&url=http://www.confero.pl/konferencje/warszawski-dom-technika-not,843&psig=AOvVaw1hD3tbi-pOWUh7Hvbo30NK&ust=1536311282018326
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
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  Wizyta w COS Straży Granicznej 

 

 
Płk SG Grzegorz Skorupski przekazuje dowództwo dla nowego 

komendanta płk SG dr Piotra Boćko 

Co nas łączy? 

 
Od strony zawodowej współpra-
cujemy cyklicznie głównie w szko-
leniu elektryków,  pracowników  
ośrodków SG z całego kraju. 
 
Na płaszczyźnie społecznej od kil-
ku lat wspólnie wspieramy dzieci 
z Polskiej szkoły podstawowej z 
miejscowości Pikieliszki pod Wil-
nem na Litwie.  

Jako jedyni  cywilni  goście,  dwaj reprezentanci  SEP zostali 

zaproszeni  na bardzo uroczyste przekazanie dowództwa,  w 

Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. Uroczystość 

odbyła się w przepięknej "Sali tradycji",  z udziałem 

najwyższych władz z dowództwa naczelnego w Warszawie. 
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Jedna ze ścian w "Sali tradycji" COS Straży Granicznej 

Nie była to moja pierwsza wizyta w COS SG w Koszalinie. Już raz 

miałem okazję zwiedzić  ciekawe pomieszczenia potężnego ośrodka 

w tym także "Salę tradycji". Uroczystość przekazania dowództwa 

odbyła się właśnie w tej sali. Trudno o lepsze , bardziej okazałe 

miejsce w którym przy ściśle określonym ceremoniale ( jest na to 

określona procedura)  dotychczasowy dowódca przekazał władzę 

kolejnemu. Sama forma niezwykle donośna i to wspaniałe miejsce  

budzą wielkie uznanie. Można tylko życzyć wszystkim w przemyśle 

aby choć część takich doświadczeń ze służb mundurowych  prze-

nieść do spółek prawa handlowego. Czy nasze muzeum nie mogło 

by być odpowiednikiem takiej "Sali tradycji",  dla koszalińskich 

elektryków. Sądzę że i taką funkcję oprócz muzealnej i edukacyjnej 

będzie mogło pełnić. Informacje pozytywne o  muzeum znajdziemy 

w dalszej części SEPIKA. 
(Z.L) 

 

 



 
 

10 

 
  

 

  szkolenie z rozdzielnic sn 

 
 
 

 
 

 
 
 

Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się 
wrześniowe szkolenie na temat  rozdzielnic 
SN oraz innych wyrobów produkowanych 
przez spółkę LAMEL Rozdzielnice. W gronie 
uczestników szkolenia była grupa pracow-
ników ENERGA Operator oraz spółek z gru-
py kapitałowej ale też podmiotów działają-
cych na koszalińskim rynku, projektantów  
oraz uczniów z ostatniej klasy "Koszalińs-
kiego Elektronika". 
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Historia Oddziału – cz. 1 
Lata 

Początek zorganizowanej działalności inżynierów i 

techników na Pomorzu Środkowym, przypadł na 

okres odbudowy państwa po niedawnych znisz-

czeniach wojennych. Tworzyła się wówczas, na tym 

terenie, polska administracja państwowa, był to 

okres uruchamiania od nowa większości urządzeń  i 

instalacji technicznych. Okres zaraz po zakończeniu 

działań wojennych należał do bardzo pionierskich. 

Nie było sprzętu i narzędzi, brakowało 

dokumentacji a części zamienne pozyskiwano naj-

częściej z demontażu. Wśród ludzi tworzących 

aktywnie nową rzeczywistość, nie mogło zabraknąć 

także i ludzi techniki. Początkowo byli to żołnierze,  

 

którzy po przejściu frontu „zdejmowali mundury” i 

zabierali się za cywilną pracę oraz polscy robotnicy 

przymusowi, pozostali na tych terenach po ucieczce 

ludności niemieckiej. Z czasem, docierali na 

Środkowe Pomorze repatrianci z całego kraju. 

Wzrost liczby inżynierów i techników mieszkających 

i pracujących na tych terenach, szybko pozwolił na 

stowarzyszanie się i wspólne działanie w organizacji 

zawodowej. Zwłaszcza, że Stowarzyszenie Elek-

tryków Polskich, które było jedną z takich 

organizacji , uzyskało wpis do rejestru już w dniu 

 

 

28 sierpnia 1945 roku (na podstawie statutu z 1929 

roku). W dniu 18 września 1946 r. odbyło się 

pierwsze Walne Zebranie Oddziału Szczecińskiego,  

a na przełomie 1945/1946 r. wznowiona została 

działalność Oddziału Gdańskiego (wówczas pod 

nazwą Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP). 

Członkowie SEP z terenu Pomorza  Środkowego 

skupiali się przede wszystkim w Oddziale 

Szczecińskim i częściowo w OddzialeGdańskim. 

Sytuacja taka podyktowana była ówczesnym 

podziałem administracyjnym kraju, gdzie zarówno 

Koszalin jak i Słupsk a także Ustka, Szczecinek czy 

Drawsko Po-morskie, leżały w dużym wojewódz-

twie szczecińskim.  Pierwsze środkowopomorskie 

koła SEP powstały przy Zakładach Sieci Elektrycz-

nych w Słupsku i Białogardzie. To ostatnie koło 

skupiało również pracowników, istniejącej w tam-

tym okresie w Białogardzie, Elektrowni Cieplnej. 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqxYzviKHdAhWJmbQKHYQ2BNAQjRx6BAgBEAU&url=http://sedina.pl/wordpress/index.php/2004/10/07/nowa-tosamo-szczecin-1945-1970-odcinek-2-miasto-dla-polakw/&psig=AOvVaw0kyjHeh4FlrM2Lno_0fVJw&ust=1536140609066503
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Sytuacja zmieniła się w 1950 roku, kiedy nastąpiła 

zmiana podziału administracyjnego kraju. Ze 

wschodniej części województwa szczecińskiego 

zostało utworzono województwo koszalińskie. (Ta 

sama zmiana podziału administracyjnego, powołała 

również do życia, dwa inne województwa: opolskie 

i zielonogórskie.) Powstanie województwa kosza-

lińskiego spowodowało powołanie wielu instytucji   

i organizacji wojewódzkich.  

 

 

W taki sposób rozpoczyna w 1950 roku w Koszalinie 

swoją działalność Oddział Wojewódzki Naczelnej 

Organizacji Technicznej. Na terenie nowego 

województwa koszalińskiego działało wówczas 

(prawdopodobnie ) pięć  kół SEP: dwa przy 

 

Zakładach Sieci Elektrycznych w Białogardzie i w 

Słupsku, dwa przy Rejonowych Urzędach Telekomu-

nikacji w Koszalinie i (Szczecinku ?),  oraz jedno przy 

Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego „Mias-

toprojekt” w Koszalinie.Z inicjatywy działaczy SEP 

zrzeszonych w tych Kołach popartej przez Woje-wódzki 

Oddział NOT, uchwałą Zarządu Głównego SEP, w dniu 29 

maja 1953 roku zostaje powołany Oddział Koszaliński 

SEP. Pierwszym prezesem Oddziału wybrany został 

Sergiusz Toczyłło, który pełnił tę funkcję przez kolejne 

dwie kadencje (dwa lata). W roku powstania Oddziału 

Koszalińskiego, w pięciu kołach zrzeszonych było 158 

inżynierów i techników, w tym ponad 90% elektryków.. 

Po powołaniu Oddziału, należało spodziewać się 

dalszego intensywnego jego rozwoju. Niestety 

przeciągający się kryzys organizacyjny polegający na 

przekształceniu stowarzyszeń naukowo technicznych z 

charakteru elitarnego na masowy i narastający kryzys 

polityczno - gospodarczy nie sprzyjały  

 

rozwojowi SEP. Pomimo, że SEP zrzeszał kadrę z wyższym 

i średnim wykształceniem oraz mistrzów - racjonaliza-

torów produkcji związanych z elektryką. Oddział 

Koszaliński na koniec 1956 roku utrzymał stan członków 

sprzed trzech lat. 

Opracowanie Jerzy Giszczak 
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Stanowisko  SEP w sprawie 
projektu zmian prawnych 
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Wyniki konkursu prace dyplomowych 
studentów  Politechniki Koszalińskiej 

 

Zespół oceniający prace: 
 

1. mgr inż. Katarzyna Peplińska-Matysiak  

2. dr hab. inż. Piotr Myśliński 

3. dr inż. Krzysztof Bzdyra 

4. dr inż. Katarzyna Jagodzińska 

5. mgr inż. Leon Charkiewicz 

Nagrodzone prace i autorzy: 
 

1. Badanie krzemowego ogniwa słonecznego z koncentratorem 
optycznym. Bartosik Aleksandra, promotor dr hab. Aleksy Patryn. 

2. Układ sterujący inteligentnym domem. Oskar Maszka, promotor dr 
inż. Dariusz Gretkowski 

3. Projekt systemu sterowania urządzenia do wspomagania ruchu 
kończyny górnej człowieka. Bartosz Partyka, promotor dr inż. 
Sebastian Pecolt. 

4. Zastosowanie programowania matematycznego w problemie 
harmonogramowania zadań transportowych. Grzegorz Radzik, 
promotor dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

5. Projekt i budowa cyfrowego generatora funkcyjnego. Michał Sobieraj, 
promotor dr inż. Sebastian Pecolt 

6. Aplikacja służąca  do wykrywania ruchu pojazdów ze strumienia 
wideo. Kamila Stoltmann, promotor dr hab. inż. Adam Słowik 
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co z naszym 
muzeum ? 

Jest  zapewnienie 
właściciela obiektu 

o zaplanowanym re-
moncie budowla-
nym pomieszczeń 

muzeum. Są środki 
finansowe na ten 

cel. Jest to kluczowa 
informacja dla całe-
go projektu muze-

um. 

Informacja za-
mieszczona obok 
stanowi  mocną 

podstawę do kon-
tynuacji naszych 

dotychczasowych 
działań polegają-

cych na gromadze-
niu eksponatów do 

muzeum. Róbmy 
swoje. 
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eksponatów nam stale przybywa 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zdemontowany w elektrowni wodnej Borowo regula-
tor obrotów przewieźliśmy do muzeum w Koszalinie 
 

 
 

 
 

Akcją kierował kol. Jacek Pucuła. Dziękujemy. 
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Jesień już kroczy 
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urlopowe impresje energetyczne 
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Kołobrzeg , 1994-06-11. Stanisław Radzikowski  głównym organizatorem 

największego chyba wydarzenia w naszym Oddziale-XXVII, 
Walnego Zjazdu Delegatów SEP. 

 

 

Opracowano na rzecz miasta główne założeń ener-

getycznych na lata 1990-2010. Kolega Radzikowski 

zasłynął w środowisku elektryków jako wspaniały 

organizator ogólnopolskich konferencji. Konferen-

cje „Elektrownie Wiatrowe” i „Małe Elektrownie 

Wodne”.

 

 

Na początku września szerokie grono osób poże-

gnało w Kołobrzegu kolegę Stanisława Radzikow-

skiego,wieloletniego i bardzo aktywnego członka 

SEP. Kolega Radzikowski był jednym z inicjatorów i 

założycieli  w roku 1979, koła SEP przy Rejonie 

Energetycznym Kołobrzeg (ówczesny Zakład Ener-

getyczny Koszalin).Przez kilkadziesiąt lat sprawował  

w Rejonie  funkcję dyrektora. Stanisław został  

pierwszym prezesem koła SEP nr 31 w latach 1979-

1986. W Kołobrzegu koło zyskało szybko renomę, 

wnosząc wielki wkład w rozwój sieci energetycznej 

miasta w szczególności zasilanie w energię elek-

tryczną Kołobrzeskiego Amfiteatru w 1979 roku. 

 

 



 
 

23 

 
  

 
Otwarcie XXVII WZD SEP w Kołobrzegu 

jowychoraz  lokalnych władz miejskich i gmin-

nych. Przez wiele lat Stanisław  był członkiem 

komitetu miejskiego Naczelnej Organizacji Te-

chnicznej w Kołobrzegu.  (Z.L) 

 

 
 

 
Stanisław Radzikowski 

 

 

Były to cykliczne konferencja na temat światłowo-

dów, telefonizacji gmin, oświetlenia ulicznego, 

eksploatacji transformatorów, stacji transforma-

torowych kubaturowych oraz złącz kablowych, 

małych elektrowni wodnych oraz elektrowni wia-

trowych. Do dziś Stanisław wielu leciwym działa-

czom SEP w kraju kojarzy się z największym wyda-

rzeniem w historii naszego Oddziału. W roku 1994 

powierzono nam organizację XXVII Walnego Zjaz-

du Delegatów z okazji 75-lecia SEP w Kołobrzegu. 

Kolega Stanisław był pomysłodawcą niezwykłej, 

patetycznej i bogatej oprawy dla WZD, oraz 

sprawnym  współorganizatorem przebiegu obrad. 

Po tym wydarzeniu  zyskał uznanie wieloletniego 

prezesa SEP i przyjaciela - Jacka 

Szpotańskiego.Miła osobowość, wielki poczucie 

humoru oraz umiejętności muzyczne, zdolności 

wokalne spra-wiały że był postacią powszechnie 

znaną i lubianą nie tylko w środowisku naszego 

stowarzyszenia, ale także w gronie organizatorów 

konferencji kra- 
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spotkanie w Kołobrzegu 

 
 

 
 
 

 
 
 

Spotkanie poświęcone  było pamięci kolegi Sta-

nisława Radzikowskiego , wieloletniego bardzo 

aktywnego i zasłużonego członka naszego Oddzia-

łu. W spotkaniu wzięła udział bardzo liczna grupa 

osób z całego obszaru naszej działalności w tym 

także  z Drawska oraz Szczecinka. To szczególne 

spotkanie gdzie wspominaliśmy aktywność kolegi 

Stanisława, jego dokonania ale także wspaniałe 

usposobienie, talenty muzyczne oraz niesłychane 

poczucie humoru.    


