
Referat wygłoszony na spotkaniu jubileuszowym Koła Seniorów w dniu 26.10.2006 r 
przez kol. Zygmunta Wdówkę 
Artykuł o naszym Kole Seniorów ukaże się w Głosie Nowej Huty 2 listopada 2006 r. 
 

25 LAT 
 KOŁA SENIORÓW PRZY NOWOHUCKIM ODDZIALE SEP  

 
 
 W 2004 r. Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich – nazywany 
popularnie SEP – em – obchodził 50-ciolecie swego istnienia. Jego działalność  była 
od początku i jest nadal związana z Kombinatem Hutniczym oraz Dzielnicą Nowa 
Huta. 
 
 W 25-tą rocznicę w ówczesnym „ Głosie Nowej Huty” ukazał się  artykuł pt. 
„Piękny dorobek Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, a gdybym dzisiaj miał 
opisywać osiągnięcia Oddziału – tytuł brzmiałby tak samo, lecz treść artykułu 
byłaby znacznie obszerniejsza. 
 
 Jednak prawie wszystko na ten temat zostało już opisane w ramach 
obchodów 50-lecia  w postaci specjalnego okolicznościowego wydawnictwa 
zatytułowanego „50 lat Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków  Polskich”, 
obchody relacjonował też  Tygodnik Nowohucki „GŁOS”,   a odnośne artykuły 
ukazały się też w prasie branżowej.  
 O Seniorach – oprócz krótkiego referatu umieszczonego w w/w wydawnictwie 
okolicznościowym, a opracowanym przez długoletniego Przewodniczącego Koła 
Seniorów Stanisława Stanka – nie wiele się mówiło. 
 
 Niniejszy artykuł ma nam uświadomić, że czas nieubłagalnie płynie i w 
rezultacie wielu Kolegów, którzy przed ok. 50-ciu laty  Oddział zakładali i wiele dla 
jego rozwoju zrobili, dzisiaj są już członkami oddzielnego Koła Seniorów, 
najliczniejszego z 22 kół – liczącego 45 członków. 
O nich to przede wszystkim będzie mowa w tym artykule. 
 
 Już z początkiem 1979r. zaczęła się wyodrębniać w Oddziale Nowohuckim 
SEP grupa najstarszych wiekiem i stażem pracy Kolegów, a kilku z nich jak n.p. 
Koledzy Adam Miączyński, Włodzimierz Karbownicki i Jan Holka pracowało jeszcze 
przed wojną w Hucie Stalowa Wola. Z  biegiem czasu grupa ta powiększała się 
liczbowo, aby w IV kw. 1979r. – w XXV-rocznicę Oddziału stać się samodzielnym 
kołem liczącym już 19 członków. 
 
Przewodnictwo objął długoletni pracownik ówczesnego Kombinatu Huty im. Lenina, 
nieżyjący już Kol. Zygmunt Toporkiewicz .  
Pierwsze lata praca Koła nacechowana  była sprawami organizacyjnymi, jako, że 
nowi członkowie rekrutowali się z różnych kół, były trudności z konsolidacją, 
jednak zasadnicza idea powołania Koła: utrzymanie więzi koleżeńskiej i 
kontynuowanie działalności SEP-owskiej została osiągnięta 
 Dużo wkładu pracy poświęcono  rozeznaniu sytuacji materialno – bytowej 
członków i udzielenia  w przypadku rzeczywistej potrzeby odpowiedniej pomocy. 
Organizowano także spotkania koleżeńskie połączone z odczytami. 
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W 1991 r. powołany został Zarząd Koła Seniorów, który prawie w 

analogicznym  składzie był wybierany w Walnym Zgromadzeniu członków na 
kadencję w latach 1993, 1997 i 2001 r. 
Przewodniczącym został Kol .Stanisław Stanek, a Sekretarzem kol. Zbigniew 
Soroczyński. 
 
Wybrany w ubiegłym roku na następną 4-letnią kadencję nowy zarząd pracuje w 
składzie: 
Przewodniczący Koła kol. Jerzy Morawski, Zastępcami zostali kol. Stanisław Stanek 
i Jerzy Gierz, Sekretarzem kol. Zbigniew Soroczyński. 
 
Ze względu na wspomniany już uprzednio Jubileusz oraz wybory tak w Oddziale jak 
i w Kołach, obchody 25-lecia Koła Seniorów przesunięte zostały na rok bieżący. 
 
 O ile domeną działalności innych kół Oddziału są problemy i zagadnienia dnia  
dzisiejszego związane z szeroko pojętą energetyką, o tyle koledzy Seniorzy bądź 
podążają      więcej  w kierunku ogólnie pojętej humanistyki, a swymi 
wspomnieniami wracają często do czasów, kiedy to jako młodzi fachowcy 
współdziałali przy budowie, uruchamianiu i eksploatacji obiektów kombinatu i 
Dzielnicy Nowa Huta. A budować nie oznacza przecież tylko wznosić mury i dachy, 
ale także dostarczać energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody oraz zadbać o 
elektryczną i energetyczną sprawność agregatów wytwórczych czy produkcyjnych. 
To właśnie dzisiejsi Seniorzy byli jednymi z pierwszych i tam na Kombinacie 
Metalurgicznym i tu w  nowopowstającej Dzielnicy Nowej Hucie „ w budowie”, 
kiedy to pierwsze osiedla nosiły jeszcze  robocze nazwy AO, A1, B1…”. Stąd też i 
sentyment do dawnych miejsc pracy, które jeszcze czasem odwiedzają w ramach 
organizowanych wycieczek /dzisiejsza huta  Mittal – Steel – Poland  - SA, 
Elektrociepłownia – Łęg, Telewizja…/. 
Pozwala to także uzyskanie informacji o aktualnym rozwoju tych obiektów i 
towarzyszącym im nowościom technicznym . 
Aby całkiem nie stracić kontaktu z postępem , członkowie Koła uczestniczą też w 
organizowanych przez Oddział konferencjach technicznych z udziałem firm branży 
elektrycznej i energetycznej, które prezentują swoje wyroby czy też rodzaje 
świadczeń. 
 
 Dużym uznaniem cieszą się odczyty i prelekcje organizowane przez Zarząd 
Koła, na których prelegentami są koledzy Seniorzy, a obejmujące bardzo szeroki 
wachlarz zagadnień – od czysto profesjonalnych do reportaży z podróży lub 
dawnych miejsc pracy  w różnych częściach świata z uwzględnieniem architektury, 
kultury obyczajów i historii. 
Prelegenci dobierają starannie materiał ilustrując go często przeźroczami, 
eksponatami i fotografiami, tak że każdy z kolegów / a czasem i uczestników spoza 
Koła/ znajdzie tak coś z kręgu osobistych zainteresowań. 
Kilku Kolegów brało też udział w powstawaniu wymienionego już uprzednio 
jubileuszowego wydawnictwa - pisali artykuły w czasopismach branżowych, także w 
Tygodniku Nowohuckim „GŁOS Nowej Huty”. 
Do najaktywniejszych należą tu Koledzy Józef Gąska i Kazimierz Kromin. 
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 Dużym zainteresowaniem cieszyły się też dwie wystawy zorganizowane w 
Domu Technika. Pierwsza dotyczyła malarstwa, a obrazy wykonane zostały przez 
naszego Kolegę Antoniego Musiała. Druga natomiast obejmowała fotografię 
artystyczną, prezentowaną przez Panią Magdę Langer pt. „Czerń bieli – pejzaż 
zimowy”. 
Do zwiedzających należeli też uczestnicy spoza Koła. 
 
 Do istotnych zadań Zarządu Koła należy dbanie o utrzymanie więzi 
koleżeńskiej i niesienie pomocy kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej – najczęściej jest to choroba połączona czasem z przebywaniem w 
szpitalu, śmierci współmałżonka lub inny wypadek losowy. Otrzymują oni zapomogi 
pieniężne wręczane im przez odwiedzających ich kolegów. Pamiętamy też o 
jubilatach – wszyscy, którzy osiągnęli 80 lat otrzymują nagrody jubilackie. Dużym 
zadowoleniem cieszą się coroczne spotkania noworoczne wszystkich członków Koła 
połączone z dzieleniem się opłatkiem oraz składaniem sobie życzeń noworocznych. 
 

Zarząd Oddziału docenił działalność całego Koła i w ramach obchodów 50-cio 
lecia  Oddziału uhonorował wszystkich Seniorów bonami towarowymi, a wielu 
kolegów otrzymało odznaczenia stowarzyszeniowe, jako że znaczna część z nich 
pracowała już także aktywnie bądź w Zarządzie Oddziału lub Sekcjach branżowych 
czy w macierzystych kołach. Trudno imiennie wymienić wszystkich wyróżniających 
się w SEP-owskiej działalności, uhonorujmy więc przynajmniej tych, którzy od 
prawie 50-ciu lat aktywnie pracują w naszym Stowarzyszeniu, a są to Zasłużeni 
Seniorzy – Godność nadawana przez Zarząd Główny SEP. 
 

Warto też wspomnieć, że Koło nie pracuje w odosobnieniu lecz utrzymuje 
ścisły kontakt z Komisją Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Federacji SNT – NOT w 
Krakowie,  
a w pracach tej Komisji udział bierze Przewodniczący Koła. Umożliwia nam to 
poszerzenie naszych możliwości, jeśli chodzi o udział w wycieczkach i innych 
organizowanych tam imprezach. 
 

Wspominamy też wszystkich Kolegów, którzy na zawsze odeszli z naszych 
szeregów a są wśród nich współzałożyciele Oddziału: Stanisław Szeliga (wieloletni 
Prezes), Mieczysław Gaj (wieloletni Sekretarz) oraz Jan Holka (długoletni członek 
Zarządu i Przewodniczący Koła przy „Elektromontażu 2” – wszyscy wielce zasłużeni 
dla naszego SEP. 
 

Same obchody jubileuszowe, odbyły się 26.10.2006 r. w Nowohuckim Domu 
Technika a uczestniczyli w nich prawie wszyscy Seniorzy, obecny Prezes Oddziału 
inż. Krzysztof Zięba, Honorowy Prezes z ubiegłej kadencji inż. Józef Krzeczowski 
oraz zaproszeni goście z Krakowa. Po wysłuchaniu krótkiego okolicznościowego 
referatu przy ciastkach i kawie powspominano dawne czasy a na zakończenie 
wystąpił zespół artystów scen krakowskich, który koncertem operowo – 
operetkowym uświetnił jubileuszowe spotkanie Seniorów.  
 
 Koło nie może istnieć samo, jego bazą jest liczący aktualnie prawie 500 
członków Oddział, a ten wnioskując z dotychczasowego dorobku i przyjętego na 
ostatnim Walnym Zgromadzeniu programu działania, będzie się nadal rozwijał 
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pomyślnie, zwiększając swoje doświadczenia na rzecz przedsiębiorstw naszej 
Dzielnicy. 
Będą to m.in. konferencje naukowo – techniczne, kursy, spotkania z branżowymi 
firmami, nadawanie uprawnień D i E do wykonywania zawodu elektryka i 
energetyka na podstawie egzaminu w jednej z 4-ch Komisji Kwalifikacyjnych 
działających przy  Nowohuckim Oddziale SEP. Obecny nowy wybrany w tym roku 
Zarząd z Prezesem inż. Krzysztofem Ziębą i Sekretarzem mgr Stefanem Szyllerem – 
obydwoma długoletnimi i doświadczonymi SEP –owcami na pewno sprostują 
stawianym im wymogom. 
 
 Wielu Kolegów po aktywnej pracy w Zarządzie Oddziału lub macierzystym 
kole przejdzie do nas Seniorów, aby tu, już w nieco spokojniejszym otoczeniu mogli 
dalej utrzymywać koleżeńskie więzy i znaleźli możliwość dalszego uczestnictwa w 
życiu stowarzyszeniowym. 
 Zaś dla młodszych zawodowo czynnych Kolegów z Oddziału, Koło Seniorów 
stanowić będzie jakoby archiwum, do którego można zaglądnąć kiedy zajdzie 
potrzeba poszukiwania czegoś z przeszłości.. 
 
 
 
 

      mgr inż. Zygmunt Wdówka 
Koło Seniorów przy Nowohuckim Oddziale SEP 
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