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ZŁOTE PIÓRO ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH
Zapraszając do lektury wydanego właśnie nr 1/2018 Śląskich Wiadomości Elektrycznych przypomnijmy,
że dla dwumiesięcznika Oddziałów SEP województwa śląskiego i opolskiego bieżący rok jest rokiem
szczególnym rokiem 20-lecia istnienia czasopisma. Pierwszy numer ŚWE ukazał się we wrześniu 1998
roku i był kontynuacją biuletynu oddziałowego wydawanego od szeregu lat przez OZW SEP. Z okazji
zbliżającego się jubileuszu Oddział w roku 2017 ufundował Złote Pióro Śląskich przyznawane osobom
szczególnie zasłużonych dla Śląskich Wiadomości Elektrycznych oraz dla upowszechniania wiedzy
technicznej. Pierwsze Złote Pióro Śląskich Wiadomości Elektrycznych zostało wręczone długoletniemu
redaktorowi naczelnemu Śląskich mgr inż. Iwo Cholewickiemu. Iwo przez 17 lat był redaktorem
naczelnym dwumiesięcznika. Obecnie jest honorowym redaktorem naczelnym ŚWE, ciągle blisko
współpracującym z redakcją i blisko interesującym czasopismem. Złote Pióro Śląskich nr 2 zostało
przyznane pierwszemu redaktorowi naczelnemu Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Pełnił on swe
obowiązki dość krótko, bo tylko przez jeden rok. Potem został redaktorem naczelnym Energetyki. Jego
zasługi dla ŚWE trzeba jednak ocenić bardzo wysoko. Laureatem Złotego Pióra Śląskich nr 3 został mgr
inż. Andrzej Czajkowski miłośnik mowy śląskiej. Przed wiele, wiele lat redagował i redaguje nadal
Kącik Śląski. Do chwili obecnej ukazały się już 102 wydania Kącika. Z zupełnie innych przyczyn
laureatem Złotego Pióra Śląskich nr 4 został prof. nauk medycznych, mgr inż elektryk Aleksander
Sieroń. To osoba niezwykle zasłużona dla propagowania wiedzy technicznej w obszarze zastosowania
pola elektromagnetycznego w medycynie. Wymownym potwierdzenie zasług Profesora było nadanie
mu godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Posiadaczem Złotego Pióra Śląskich nr 5
została redakcja Biuletynu Technicznego Oddziału Łódzkiego SEP. Czasopismo to ukazuje się
nieprzerwanie od 1997 roku. Jest więc o rok starsze od ŚWE. Złote Pióro i dyplom zostały wręczone
prezesowi Oddziału Łódzkiego SEP mgr inż. Władysławowi Szymczykowi w dniu 14 grudnia 2017 roku
podczas spotkania wigilijnego Oddziału przez wiceprezesa OZW SEP Mariusza Saratowicza i skarbnika
Teresę Machoń. Ceremonia wręczenia Złotego Pióra Śląskich nr 6 odbyła się w dniu 28 stycznia 2018
roku w Warszawie podczas spotkania noworocznego NOT. Laureatem wyróżnienia został prof. dr hab.
inż. Mieczysław Hering. Wyróżnienie otrzymał z rąk prezes Federacji mgr Ewy Mankiewicz Cudny oraz
prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglika.

Fot. Prof. Mieczysław Hering z dyplomem nr 6 w Auli Dużej Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Fot. Iwo Cholewicki otrzymuje Złote Pióro Śląskich nr 1.
Zapraszam na własną stronę internetową ŚWE www. swe. sep.katowice.pl. Na stronie tej znajduje się
pełny wykaz laureatów Złotego Pióra Śląskich.
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