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UKAZAŁ SIĘ II ZESZYT HISTORYCZNY OZW SEP 

Ukazał się kolejny numer Zeszytów Historycznych OZW SEP będących dodatkiem do Śląskich 

Wiadomości Elektrycznych. Seria zeszytów historycznych ma przypomnieć Czytelnikom 

ważność faktów i dokonania ludzi podczas 100-letniej działalności Oddziału Zagłębia 

Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego organizacyjnych poprzedników. 

 

 
I część Zeszytu nr 2 poświęcona jest 66 latom historii Koła Zakładowego SEP nr 1 (1952-

2018). Autorami tej części Zeszytu są: wieloletni prezes Koła SEP Kol. Andrzej Czajkowski oraz 

Członek Honorowy SEP Kol. Tomasz E. Kołakowski.  

 



W II części Zeszytu przypominamy pierwsze pięć Biuletynów Informacyjnych OZW SEP 

przygotowywanych przez Członka Honorowego SEP mgr. inż. Iwo Cholewickiego z lat 1994-

1995. Biuletyny zamieszczone są w oryginalnej postaci przedruku z jednym wszakże 

wyjątkiem. Tam gdzie w oryginalnym tekście biuletynu podawane są jedynie inicjały imienia 

podajemy pełne imię i nazwisko członka SEP. 

 
Członek Honorowy SEP mgr inż. Tomasz Kołakowski i obecny prezes Koła SEP mgr inż. 

Andrzej Czajkowski kreślą historię tego założonego w 1952 roku Koła. Początkowo było ono 

afiliowane przy Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego. Nazwa firmy ulegała 

i ulega nadal ciągłym zmianom, ale niemal od samego początku nie zmieniała się jej 

lokalizacja na terenie Katowic w budynkach przy ul. Jordana 25. Autorzy opracowania, po 

krótkim wprowadzeniu, przypominają najważniejsze wydarzenia z początkowych lat 

działalności Koła, dość szczegółowo omawiają kalendarium wydarzeń z ostatniego 

dwudziestolecia, kreślą biogramy zasłużonych działaczy Koła. 

 

 



Kolejne numery Zeszytów Historycznych są w przygotowaniu. Będą one sukcesywnie 

zamieszczane. Informacja dotycząca Zeszytów oraz ich spisy treści zamieszczone są na 

stronie internetowej Śląskich Wiadomości Elektrycznych pod adresem elektronicznym: 

http://www.swe.sep.katowice.pl/pl/wydawnictwo/zeszyty-historyczne 

 

 
 

Zeszyt Historyczny nr 2 wydany został wyłącznie w postaci elektronicznej. Cena jednego 

egzemplarza Zeszytu Historycznego nr 2 w postaci pliku pdf wynosi 10 zł. Każdy 

zainteresowany może zamówić w Biurze OZW SEP potrzebną ilość egzemplarzy, które  

zostaną przesłane na wskazany adres elektroniczny (e-mail) Zamawiającego po wniesieniu 

stosownej opłaty. Zapraszamy do lektury! 
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