
 

 

                   Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego  

                                 Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
W dniu 11 grudnia 2021 roku, w Sali bankietowej Hotelu BIAŁY w Wałbrzychu, odbyła się 

uroczystość z okazji 70-lecia powołania i działalności Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, który formalnie powołano 04 lipca 1951 r. , ale faktyczną , samodzielną i 

autonomiczną działalność statutową rozpoczął dopiero 08 grudnia 1951 r .  

                                                              

 
 

     Wśród grona dostojnych Gości ,którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Wiceminister Klimatu   

i Środowiska - Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Pan Ireneusz Zyska, 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Grzegorz Macko, Prezydent Miasta Wałbrzycha – 

Pan Roman Szełemej , Doradca Zarządu EKOENERGIA S.A. i były Prezes Zakładu Energetycznego 

Wałbrzych S.A. – Pan Roman Gabrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – kol. dr inż.  

Piotr Szymczak , a nade wszystko licznie przybyli /100 osób/ uczestnicy uroczystości, członkowie SEP.  

                      
     Na zdjęciu: mowę okolicznościową z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego      

Stowarzyszenia Elektryków Polskich wygłasza jego Prezes-kol. Mirosław Drab 

Słowa powitania i mowę okolicznościową  wygłosił kol. Mirosław Drab –Prezes Oddziału Wałbrzyskiego 

SEP podkreślając na wstępie, iż „…historia działalności Oddziału na przestrzeni lat 1951-2021, to 

szczególna okazja skłaniająca nas do refleksji i pochylenia się nie tylko nad jego przeszłością i złożenia 

hołdu pamięci naszym członkom i działaczom z tego okresu.  



 

 

To nie tylko oglądanie się wstecz na jego Przeszłość, ale jak każdy Jubileusz wymaga także, odważnego 

spojrzenia w czekającą nas najbliższą Przyszłość…ale to też  okazja, by wspomnieć tych członków i 

działaczy Stowarzyszenia, którzy w oparciu o wspólne i preferowane przez nas wartości, nadawali mu  

oblicze „stowarzyszenia przyjaciół”, opartego na wzajemnym zaufaniu, kultywującego najlepsze tradycje 

i dbającego o swych następców - kolejne pokolenia młodych energetyków, elektryków, elektroników i 

teleinformatyków.  
Celem działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP zawsze było współuczestniczenie w rozwoju Polski i 

szeroko pojętej elektryki polskiej, w tym dolnośląskiej i wałbrzyskiej ,zgodnie z naczelną dewizą działania 

Stanisława Staszica, a dawniej też mottem statutu SEP  „…być Narodowi użytecznym” i zmierzać drogą 

rozwoju ku dalekosiężnej wizji jego liderów , określonej w „Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 

2018-2022 z perspektywą do roku 2028” : Oddział Wałbrzyski SEP jako wiodąca w regionie, silna, prężna 

i prestiżowa organizacja naukowo-techniczna, skupiająca zawodowych profesjonalistów w zakresie 

szeroko rozumianej elektryki, będąca ważnym partnerem, interesariuszem, ekspertem i opiniodawcą dla 

władzy: ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym; 

wspierająca działania na rzecz innowacyjności i cyfryzacji przemysłu oraz jego transformacji w kierunku 

Platformy Przemysłu Przyszłości tj. Przemysłu 4.0 i dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań 

trwającej IV rewolucji przemysłowej…. będącymi jej motorami, napędzającymi gwałtowny rozwój 

gospodarczy.  

Zatem ze Strategią Oddziału Wałbrzyskiego SEP z energią w Przyszłość, bo ona należy do Nas -

Stowarzyszenia Elektryków Polskich !           

Wielkim zaszczytem napawającym Nas dumą,  było wystąpienie naszego zacnego i Dostojnego Gościa - 

Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko , który odczytał skierowany na jego 

ręce List gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, z okazji 

Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP . Kolejnym zaszczytem , jaki dostąpiliśmy było pismo 

okolicznościowe z powyższej okazji od Pana Ministra Michała Dworczyka , skierowane do Prezesa 

Oddziału Wałbrzyskiego SEP-Pana Mirosława Draba i przez  niego osobiście odczytane.                     
 

                        
 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko , odczytał List gratulacyjny od 

Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników i organizatorów  

Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP  

 

 



 

 

 

                                                                      

 

                                                             
                                                                          



 

 

 
                        



 

 

                     

Na zdjęciu od lewej : Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego- Pan Grzegorz Macko, Prezes SEP- 

Pan Piotr Szymczak , Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej oraz Wiceminister Klimatu i 

Środowiska-Pełnomocnik Rządu ds .Odnawialnych Źródeł Energii-Pan Ireneusz Zyska 

Nasi Dostojni Goście, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość: Pan Wiceminister Klimatu 

i Środowiska –Ireneusz Zyska, Pan Prezydent Miasta Wałbrzycha-Roman Szełemej oraz Doradca 

Zarządu EKOENERGIA S.A. i były Prezes Zakładu Energetycznego Wałbrzych S.A. –Pan Roman 

Gabrowski oraz Prezes SEP kol. Piotr Szymczak wygłosili mowy okolicznościowe z okazji naszego 

Jubileuszu . Szczególnie Prezes SEP kol. Piotr Szymczak nie krył zachwytu i nie szczędził pochwał i 

gratulacji dla Naszego Oddziału ,który obecnie jako jedyny w SEP posiada strategię działania, określającą 

jego zamierzenia na drodze ku Przyszłości pn. „Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-

2022 z perspektywą do roku 2028”. Ponadto zwrócił też uwagę na wydaną z okazji naszego Jubileuszu, 

pierwszą w historii Oddziału Wałbrzyskiego SEP w formie książki- monografię dokumentującą jego 

historię i działalność pt.„70 lat Oddziału Wałbrzyskiego SEP 1951- 2021” szczerze Nam gratulując, a 

w szczególności autorowi opracowania kol. Leszkowi Olszewskiemu.                               

                              
Na zdjęciu :od lewej Prezes Oddziału Wałbrzyskiego SEP kol. Mirosław Drab, w środku Prezes SEP    

kol. Piotr Szymczak i kol. Leszek Olszewski-autor monografii „70 lat Oddziału Wałbrzyskiego SEP” 



 

 

Po wygłoszeniu mów okolicznościowych i złożeniu gratulacji z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału 

Wałbrzyskiego SEP, nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich , 

którymi uhonorowano zasłużonych działaczy przez Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka , w asyście Prezesa 

Oddziału Wałbrzyskiego SEP-kol. Mirosława Draba / 24 Srebrne Odznaki Honorowe SEP,14 Złotych 

Odznak Honorowych SEP oraz 1 Szafirowa Odznaka Honorowa SEP, której zaszczytu dostąpił   

kol. Tadeusz Schmidt. Wręczono również wiele medali , statuetek i dyplomów okazjonalnych, po czym 

wzniesiono lamką szampana symboliczny toast z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP. 

Podczas tych uroczystości , Wiceminister Klimatu i Środowiska -Pan Ireneusz Zyska oraz Prezes 

SEP dr inż .Piotr Szymczak, zgodnie i spontanicznie ogłosili potrzebę powołania i zorganizowania w 

najbliższym i dogodnym dla obu stron czasie ,  Energetycznego Okrągłego Stołu , w ramach którego 

będą omawiane i rozwiązywane problemy polskiej energetyki.  

 

            
                                 Wiceminister Klimatu i Środowiska –Pan Ireneusz Zyska 

 

Okolicznościową prezentację pt. „70 lat Oddziału Wałbrzyskiego SEP” przedstawił kol. Leszek Olszewski, 

skupiając się na zaprezentowaniu Genezy, powstaniu i trudnych początkach działalności Oddziału 

Wałbrzyskiego SEP. Szczególny akcent został położony na wydarzeniach poprzedzających powołanie 

Oddziału Wałbrzyskiego i wiodącej roli inż. Wincentego Pawelskiego- spirytus movens, ożywczego 

ducha  i pioniera powojennej energetyki dolnośląskiej i wałbrzyskiej, niezwykle aktywnego działacza 

i organizatora SEP ,Ojca-Założyciela struktur organizacyjnych SEP na Dolnym Śląsku , kolejno w Jeleniej 

Górze ,Wrocławiu i Wałbrzychu, zamieszkałego wówczas w Wałbrzychu przy ul. Poleskiej 10. 

Sprawnego, kreatywnego organizatora i kierownika , pierwszej na Dolnym Śląsku i pierwszej w 

Polsce Okręgowej Dyspozycji Mocy Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego.  

Pierwszy Punkt dyspozytorski ODM z siedzibą w Wałbrzychu został uruchomiony w pierwszej 

połowie roku 1946, przy ul. Stalina 16-18 /obecnie Al. Wyzwolenia 16-18/.  

W latach 1945-1950  tu w Wałbrzychu,  biło energetyczne serce Dolnego Śląska. 

To stąd zarządzano i sterowano ówczesnym systemem energetycznym Dolnego Śląska . 

To wówczas w Wałbrzychu była „dyspozytorska kuźnia”, gdzie pod kierownictwem inż. Wincentego 

Pawelskiego wykuwano wzorce i modele działania oparte na doświadczeniach pracy wałbrzyskiej 

dyspozytorni ODM dla nowopowstających Okręgowych Dyspozycji Mocy w Polsce.  
Inż. Wincenty Pawelski to także bohater Powstania Warszawskiego  w randze podporucznika- 

pseudonim „ Kroś ” i Żołnierz Niezłomny Armii Krajowej. Został ciężko ranny na barykadzie przy 

rogu ulic Miodowej i Senatorskiej , odznaczony  Krzyżem Walecznych.  



 

 

Po prezentacji ,uczestnicy uroczystości delektowali się wydanym z tej okazji wyśmienitym obiadem. 

Końcowym akordem uroczystości, wprowadzającym Nas w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia był  koncert kolęd w wykonaniu światowej sławy artystów Opery i Operetki Wrocławskiej, 

Duetu Małżeńskiego: Doroty Ujdy-Jankiewicz /sopran/ i Andrzeja Jankiewicza /tenor/.  

Na zakończenie uroczystości Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP Zarząd Oddziału 

Wałbrzyskiego SEP złożył wszystkim gościom i uczestnikom uroczystości najserdeczniejsze życzenia 

świąteczno-noworoczne : Niech zdrowie i szczęście zawsze będą przy Was i Waszych Rodzinach. 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2022 ! 

                                

                           
            Na zdjęciu artyści operowi : Dorota Ujdy-Jankiewicz /sopran/ i Andrzej Jankiewicz /tenor/ 

 

                        
 

Na zdjęciu od lewej :Prezes SEP -Piotr Szymczak, artyści operowi Dorota Ujdy-Jankiewicz i Andrzej 

Jankiewicz oraz Leszek Olszewski-Ekspert SEP i Prezes Oddziału Wałbrzyskiego SEP-Mirosław Drab 

                                                                                                                           

                                                                                                                          oprac. Leszek Olszewski 


