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POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI  

TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 

ODDZIAŁ WARSZAWSKI 

 

Szanowne i Drogie Koleżanki, Szanowni i Drodzy Koledzy, Przewodniczący Oddziałów, 

Członkowie ZG, Członkowie GKR, Członkowie Komisji Młodych Naukowców, Człon-

kowie Zarządów Oddziałów, a nade wszystko-Najdrożsi Seniorzy, na których zawsze 

można polegać! 

 

Dobiegły końca obchody Jubileuszu 55-lecia PTETiS. Za ich przygotowanie, organi-

zację, piękne prowadzenie oraz uroczysty i dostojny przebieg chciałbym WSZYSTKIM bar-

dzo serdecznie podziękować. 

Obchody Jubileuszu trwały cały rok (a nawet dłużej) i obejmowały niezwykle udane 

obrady, dyskusje, prezentacje, ceremonie i spotkania w Kielcach (maj 2016), Częstochowie 

(grudzień 2015), Rzeszowie (maj 2016), Kościelisku (czerwiec 2016), Częstochowie (paź-

dziernik 2016), Lublinie (grudzień 2016) i Warszawie (styczeń 2017), ale nie można też za-

pomnieć o licznych akcentach jubileuszowych w innych miastach (m.in. w Gdańsku, Gliwi-

cach, Opolu, Białymstoku). Proszę o Waszą wyrozumiałość i wybaczenie, albowiem nie spo-

sób wymienić wszystkich elementów tej misternej kolorowej „jubileuszowej mozaiki”, do 

której należy również włączyć: piękne jubileuszowe wydanie „Roczników PTETiS-2015, 

wzruszającą i pouczającą Złotą Księgę Seniorów PTETiS, Jubileuszowy Kalendarz PTETiS, 

Statuetki 55-lecia, Statuetkę „Serce na dłoni”, Medale im. Prof. Groszkowskiego, filmową 

„oskarową” opowieść o działalności PTETiS, liczne jubileuszowe prezentacje Power-Point 

oraz rozliczne dyplomy uznania. Za to wszystko, WSZYSTKIM tym, którzy nie szczędzili sił, 

energii, trudów, wysiłków i serca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. 

Bardzo serdecznie proszę, aby ta radość z udanych obchodów Jubileuszu 55-lecia 

PTETiS była udziałem nie tylko Zarządów Oddziałów i Komisji, ale – wszystkich członków 

PTETiS. Można to uczynić, prezentując opracowane filmy, prezentacje i relacje na zebraniach 

sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach, na posiedzeniach Zarządów Oddziałów oraz przy 

okazji konferencji PTETiS i zebrań naukowych. 

Wydział Elektryczny PW,  Instytut Elektroenergetyki 

ul. Koszykowa 75, p.415 GE, 00-662 Warszawa 
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Ukoronowaniem obchodów była uroczysta Sesja Jubileuszowa w Sali Senatu Poli-

techniki Warszawskiej, którą zaszczyciło obecnością szerokie grono dostojnych Gości z całej 

Polski. Odbiła się ona szerokim echem w całym środowisku elektryków, elektroników i au-

tomatyków w Polsce. Relacja z obchodów Jubileuszu 55-lecia w Sali Senatu Politechniki 

Warszawskiej ukaże się w najbliższym czasie (w różnych wersjach i z różnymi zdjęciami) w 

„Wiadomościach Elektrycznych”, „Elektronice”, „Przeglądzie Elektrycznym”, „Śląskich 

Wiadomościach Elektrycznych”, „Kwartalniku Urzędu Patentowego RP”, „Biuletynie Poli-

techniki Śląskiej” w Gliwicach oraz „Biuletynie Akademii Morskiej” w Gdyni.  

Serdecznie proszę zadbać o to, aby relacja z Jubileuszu 55-lecia PTETiS w Warszawie 

– odpowiednio wzbogacona o informacje z historii i działalności własnego Oddziału oraz o 

informacje, dotyczące udziału Gości z Waszych środowisk – ukazała się (wraz z odpowiednio 

dobranymi zdjęciami) w innych jeszcze czasopismach uczelnianych: Pol. Warszawskiej, Pol. 

Gdańskiej, ZUT w Szczecinie, Pol. Białostockiej, ATP w Bydgoszczy, Pol. Lubelskiej, Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pol. Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

AGH w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Pol. Opolskiej, Pol. Wrocławskiej, Pol. Często-

chowskiej, Pol. Świętokrzyskiej w Kielcach, Politechniki Łódzkiej, Pol. Poznańskiej, Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego, i Akademii Technologiczno-Humanistycznej im. K. Pułaskiego w 

Radomiu, a może również w biuletynie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 

Relację z Jubileuszu wysyłam jeszcze raz w załączeniu wraz z informacją o tym, skąd 

można pobrać odpowiednie zdjęcia (Wasze i Waszych Gości). Bardzo serdecznie proszę, aby 

informację o zgłoszonej do druku relacji w czasopiśmie regionalnym przesłać do kol. Marcina 

Wesołowskiego, a następnie, aby kopię już opublikowanej relacji przesłać do kol. Damiana 

Mazura (do umieszczenia na stronie www PTETiS) i do kol. Marcina Wesołowskiego (do 

archiwum PTETiS). 

Rok bieżący jest w naszym Towarzystwie rokiem sprawozdawczo-wyborczym, który 

zostanie wypełniony obowiązkami, wynikającymi ze Statutu m.in. przygotowanie sprawozdań  

z działalności w latach 2013-2016. 

Jeśli chodzi o istotne wydarzenia ogólnopolskie, to w centrum uwagi znajdą się ob-

chody Patrona Roku – Prof. Władysława Pełczewskiego „w 100 rocznicę Jego urodzin”. Będą 

miały one uroczysty przebieg – część sesji jest organizowana przez Oddział Łódzki PTETiS, 

a część – przez Pol. Łódzką oraz SEP (z naszym udziałem). Aktualnie jest przygotowywany 

list z biogramem i zdjęciami Profesora, wykazem Jego publikacji i doktorantów oraz – co 
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najważniejsze – z uchwałą ZG PTETiS o ustanowieniu Patrona Roku. Zostanie on rozesłany  

do wszystkich środowisk akademickich i naukowo-badawczych w Polsce. Proszę, aby w trak-

cie tegorocznych spotkań PTETiS zawsze mocno podkreślać, że rok bieżący jest Rokiem Pro-

fesora Władysława Pełczewskiego.  

Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS, poświęcone rozpoczęciu cyklu zebrań sprawoz-

dawczo-wyborczych w Oddziałach, planujemy na początek kwietnia 2017. 

Walne Zebranie Delegatów (WZD) będzie miało miejsce w dn. 20 listopada 2017 w 

Warszawie.  

Pod koniec roku (10-11 grudzień 2017) spotkamy się jak zwykle na tradycyjnej Wie-

czerzy Wigilijnej Naukowców, tym razem w Krakowie. 

 

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami 

 

Przewodniczący PTETiS 

Krzysztof Kluszczyński 

 

Załączniki: 

 Relacja z Jubileuszu 55-lecia PTETiS w Sali Senatu Pol. Warszawskiej (można do-

wolnie przerabiać i uzupełniać, jak też dodać swoje nazwisko jako współautora). 

 Informacje o możliwości pobrania zdjęć z internetu 

 


