
Pierwsze „e.lidery” rozdane! 

Jubileusz 15-lecia „elektro.info” na Zamku Gniew 

 

Zespół miesięcznika „elektro.info” jest zaszczycony, że od 15 lat może wspierać relacje 

między specjalistami a dostawcami usług i produktów z zakresu elektroenergetyki oraz 

czynnie uczestniczyć w życiu branży elektroenergetycznej za sprawą wydawanych czasopism, 

wydań specjalnych, książek i organizowanych konferencji. 

 

W swojej działalności redakcja czasopisma największy nacisk kładzie na profesjonalną 

dydaktykę i szeroką edukację, ponieważ wierzy, że wiedza przekazywana w rzetelny i 

przystępny sposób przyczyni się do wzrostu świadomości i umiejętności zawodowych 

projektantów elektryków i elektroinstalatorów.  

Miło nam zatem było gościć naszych partnerów, współpracowników, autorów i przyjaciół na 

„Forum współpracy nauki i przemysłu dla rozwoju edukacji energetycznej. Realia. 

Perspektywy. Wyzwania”, podczas którego chcieliśmy wysłuchać głosu osobistości mających 

najwięcej do powiedzenia w zakresie edukacji energetycznej w jej wielu aspektach i 

rodzajach. Zaproszenie na dwudniowy jubileusz „elektro.info” na Zamku Gniew w dniach 2–3 

lutego przyjęli i swoją obecnością uświetnili: prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr 

Szymczak, prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków Marek Tomaszewski, kierownik 

projektów elektrycznych w Europejskim Instytucie Miedzi Roman Targosz, prezes 

Stowarzyszenia Energetyka i Efektywność Energetyczna Witold Zdunek, dyrektor ds. targów i 

szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, organizatora ENERGETABU, Ryszard Migdalski, dyrektor Grupy 

Projektów Targów Kielce Katarzyna Prostak, a także Agnieszka Szymczak i Magdalena 

Osińska z Instytutu Badań Edukacyjnych, który był partnerem Forum. Wśród gości znaleźli się 

przedstawiciele instytutów naukowych: Instytutu Energetyki, Instytutu Elektrotechniki, szkół 

wyższych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, 

Politechniki Lubelskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Techniczno-

Humanistycznego w Radomiu. 

Z naszego zaproszenia skorzystali członkowie stowarzyszeń i organizacji branżowych, między 

innymi Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki i stowarzyszenia „Pol-lighting”, Centrum 

Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w 

Józefowie, a także przedstawiciele producentów i dystrybutorów urządzeń 

elektroenergetycznych. 

Forum zostało podzielone na kilka paneli tematycznych. W pierwszym, zatytułowanym: 

„Wyzwania i edukacja: Jak uczelnie techniczne odpowiadają na potrzeby rynku. 

Doświadczenia ostatniego 15-lecia i perspektywy” głos zabrali dziekan Wydziału Inżynierii 

Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie st. bryg. dr. inż. 

Waldemar Jaskółowski oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki 

Wrocławskiej dr inż. Kazimierz Herlender. W drugim, pt. „Realia i konsolidacja: Nowoczesna 

organizacja zawodowa jako aktywny partner nauki i biznesu”, prelekcję wygłosili prezes 



Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak oraz prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Polskich Energetyków mgr inż. Marek Tomaszewski. Na temat wyzwań 

związanych z „Komunikacją w branży w zmieniającym się społeczeństwie” wypowiedziała się 

prezes Grupy MEDIUM, wydawcy „elektro.info” Bogusława Wiewiórowska-Paradowska. 

Mariusz Prokopczuk z Fundacji Praktyków Biznesu w panelu „Perspektywy i praktyka” 

wystąpił z prezentacją pt.: „Co nas obchodzą kompetencje wykonawcy?”. Z kolei Agnieszka 

Szymczak z Instytutu Badań Edukacyjnych omawiała wymagania związane z włączeniem się 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ostatnim, bardzo mocnym punktem spotkania, 

była „edukacja w praktyce” – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr wygłosił wykład 

nt. „Podstaw projektowania i budowy przydomowych elektrowni PV”, dając wyraz misji 

„elektro.info”, którą czasopismo co miesiąc pragnie realizować na swoich łamach. 

Redakcja miesięcznika już od 10 lat przyznaje wykładowcom i autorom publikacji 

merytorycznych w „elektro.info” nagrodę VERBA DOCENT, czyli „słowa uczą”, doceniając ich 

wkład w edukację i dydaktykę związaną z elektroenergetyką. Laureaci tej nagrody byli 

również obecni na Zamku w Gniewie. Z okazji 15‑lecia istnienia zespół redakcyjny 

czasopisma powołał do życia konkurs „e.lider” skierowany do producentów i dostawców 

usług w branży elektroenergetycznej, a także stowarzyszeń działających na rzecz branży. 

Konkurs ma na celu promocję nowoczesnych i oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i 

technologicznych, ze szczególnym naciskiem na ich energooszczędność, podkreślenie jakości 

i bezpieczeństwa wyrobu, wyróżnienie atrakcyjności i sposobu promocji oferty w branży 

elektroinstalacyjnej. Wszystkie nagrodzone firmy oprócz statuetki „e.lidera” otrzymują 

prawo do używania znaku „e.lider” na swoich produktach i sygnowania nim materiałów 

firmowych i reklamowych.  

Nagrodę „e.lider” w kategorii „bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej” wręczył 

mgr inż. Julian Wiatr, wieloletni redaktor naczelny „elektro.info”. Otrzymała ją firma DEHN 

Polska za ogranicznik przepięć DEHNvenCI 1 255 FM. Nagrodę w kategorii „efektywność 

energetyczna i energooszczędność” wręczył Roman Targosz – kierownik projektów 

elektrycznych w Europejskim Instytucie Miedzi. Przypadła ona w udziale firmom: AG IT 

PROJECT S.C. za BACS – system monitoringu i kondycjonowania napięcia ładowania baterii, 

Danfoss Poland Sp. z o.o. za przetwornice częstotliwości Danfoss Drives oraz OLTEST Sp. z 

o.o. za zestaw pomiarowy do badań klasy dokładności przekładników napięciowych od 500 V 

do 220 kV. W kolejnej, równie ważnej kategorii „innowacyjność” nagrody wręczył Marek 

Tomaszewski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Otrzymały ją 

firmy Brother Central and Eastern Europe GmbH Oddział w Polsce za drukarkę etykiet 

Brother P-touch E550WVP oraz OBO Bettermann Polska Sp. z o.o. za korytka kablowe 

„zaklikiwane” RKS-Magic®. W kategorii „działalność edukacyjna i szkoleniowa” „e.lider” 

przypadł w udziale firmie Gazex Sp. J. za wieloletnie działania w zakresie dydaktyki i edukacji 

związanej z bezpieczeństwem pożarowym obiektów, stanowisk pracysłużb utrzymania ruchu. 

Wręczyła go Bogusława Wiewiórowska-Paradowska – prezes Grupy MEDIUM – wydawcy 

„elektro.info”. O wręczenie „e.lidera” w kategorii „polska myśl technologiczna” poprosiliśmy 

Piotra Szymczaka, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, największej w Polsce 



pozarządowej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym, założonej w 1919 

roku. Otrzymały ją firmy: ELEKTROBUD za wnętrzową stację transformatorową ICZ-E, Instytut 

Tele- i Radiotechniczny za rodzinę nowatorskich przetworników prądowych PCB ze 

stabilizacją temperaturową o wysokiej dynamice i liniowości oraz innowacyjnej konstrukcji 

umożliwiającej łatwy montaż oraz LEDSOPOL Sp. z o.o. za lampę LED LPL01. W kategorii 

„nowe media i aplikacje mobilne” „e.lider” trafił w ręce przedstawicieli firmy Helukabel za 

Aplikację Mobilną HELUKABEL Polska. Nagrodę wręczył dziekan Wydziału Inżynierii 

Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie st. bryg. dr 

inż. Waldemar Jaskółowski. „Siła marki i wizerunku” – nagrodę w tej kategorii wręczyła 

Katarzyna Prostak, dyrektor Grupy Projektów Targów Kielce. Otrzymała ją firma APC by 

Schneider Electric za 35 lat produktów 1-fazowych. W kategorii „wdrożenia i startupy” 

nagrodę wręczył Ryszard Migdalski, dyrektor ds. targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, 

organizatora największych i najbardziej znanych targów w branży elektroenergetycznej w 

Polsce – ENERGETAB. Przypadła ona w udziale firmom LEDSOPOL Sp. z o.o. za lampę LED 

LPL01 oraz OLTEST Sp. z .o.o. za zestaw pomiarowy do badań klasy dokładności 

przekładników prądowych od 0,5 A do 5000 A. Statuetkę „e.lidera” w kategorii „siła pokoleń” 

z rąk Witolda Zdunka, prezesa Stowarzyszenia Energetyka i Efektywność Energetyczna, 

odebrała firma ELEKTROBUD. 

Na koniec uroczystości przyszedł bardzo miły dla redakcji moment. Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich postanowiło przyznać czasopismu „elektro.info” Medal SEP im. Michała 

Doliwo-Dobrowolskiego w uznaniu zasług w propagowaniu wiedzy elektrycznej i systemów 

ppoż. Medale otrzymali również pracownicy redakcji: Karol Kuczyński – Medal SEP im. 

Michała Doliwo-Dobrowolskiego i Anna Kuziemska – Medal SEP im. Mieczysława 

Pożaryskiego. Redaktor Julian Wiatr został także wyróżniony przez Oddział Poznański SEP – 

wiceprezes oddziału dr inż. Ryszard Niewiedział wręczył mu Medal 

SEP im. prof. Józefa Węglarza. 

Z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia czasopisma otrzymaliśmy także listy gratulacyjne od 

dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Lecha M. Grzesiaka, który w jego 

zastępstwie odczytał nasz wieloletni autor dr hab. inż. Paweł Piotrowski, oraz od prezesa 

ZIAD Bielsko-Biała Janusza Kisiela, odczytany przez Ryszarda Migdalskiego. Pozostaną one 

dla nas cenną pamiątką. 

Świętować jubileusz w tak zacnym gronie było dla nas wielką przyjemnością, za którą 

wszystkim serdecznie dziękujemy. Wspólnie z naszymi gośćmi bawiliśmy się na dziedzińcu 

Zamku Gniew do późnej nocy.  

 


