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Sprawozdanie z działalności Komisji Informatyki OW SEP
w kadencji 2010-2013

———————————————————————————————————————
W latach 2010-2013 Komisja Informatyki OW SEP (KI) działała w składzie: przewodniczący — Andrzej Ma-

rusak, 3 członkowie: Konrad Krupa, Piotr Marusak i Stanisław Jastrzębski.
Informacje ogólne:

KI OW w sposób ciągły • prowadziła, • aktualizowała, • unowocześniała i • wzbogacała strony internetowe
OW SEP www.ee.pw.edu.pl/ow-sep, Koła 108 www.ee.pw.edu.pl/sep108 i Sekcji Automatyki i Pomiarów OW
apw.ee.pw.edu.pl, zarówno w zakresie organizacyjnym jak i historycznym. Zamieszczane były na bieżąco mate-
riały informacyjne dostarczane przez Komisję Współpracy Technicznej OW oraz koła: Seniorów, 206 i 229.
Sprawy te zajmują ok. 20 godzin miesięcznie.

Strona internetowa OW SEP (www.ee.pw.edu.pl/ow-sep) ma szczególnie rozbudowany dział historyczny
umieszczony w istniejącej już zakładce pt. 'Historia' i dodanej (w 2011 r.) zakładce pt.'Wspomnienia'. Dodano
ponadto 2 zakładki: 'KTP 2011', w której zainstalowano "Materiały XXIV Kongresu Techników Polskich, (Łódź,
maj 2011)", oraz 'Patron OW', poświęconą inż. Kazimierzowi Tadeuszowi Szpotańskiemu — patronowi OW
SEP i Jego fabryce FAE. Na pierwszej stronie witryny OW dodano logo informujące o ustanowieniu przez ZG
SEP roku 2014 "Rokiem inż. K.T. Szpotańskiego" i zainstalowano linki do informacji o Patronie OW SEP.

Na stronie internetowej http://apw.ee.pw.edu.pl rozbudowano rozdział pt. 'Sylwetki Automatyków i Pomiaro-
wców' z 96 do 115 sylwetek.

Została założona (2011), przez kolegę K. Kupę, domena sep.warszawa.pl, z której mogą korzystać
komisje lub koła chcące redagować własne serwisy informacyjne www. 
Informacje szczegółowe:

W okresie sprawozdawczym (2010-2013), w zakładce 'Historia', zainstalowano: • dostępne materiały doty-
czące konferencji OPE'12, dwa książkowe wspomnienia Jerzego Pustoły pt.: • "Wspomnienia z pobytów w Niem-
czech w latach 1944-2000, cz.1 – Robotnik przymusowy" i • "Wspomnienia o przemyśle elektrotechnicznym XX
wieku" (pdf 3.2 MB); • dwa artykuły Janusza Bublewskiego nt. Elektrowni Wołomińskiej (1914-1970) oraz •
materiały historyczne SEP z lat 1904-39 zawierające 4 pliki pdf: 1) Program Walnego Zgromadzenia SEP 1938
(pdf 14 MB), 2) Dzieje elektryczności 1904 (pdf 42 MB), 3) Książka o elektryczności 1939 (pdf 89 MB) i 4)
Świeto Morza 1932 (pps 11 MB). Ponadto zamieszczono wspomnienia o Kolegach zmarłych w latach (2010-
2013): • Marian Ludwik Hoffmann (1922-2010), • Jerzy Smirnow (1907-2011), • Ryszard Bolesław Jodzis
(1931-2012), • Mieczysław Józef Pazio (1937-2013) i • Kazimierz Edward Gawąd (1923-2013).

W zakładce "'Wspomnienia' członków SEP", zainstalowano w/w wspomnienia prof. Jerzego Pustoły i kolegi
Janusza Bublewskiego, oraz dodano: 1) "Wspomnienia o prof. Janie Kożuchowskim (1911-1994)" przedstawione
przez prof. Mariana Cegielskiego i innych podczas obchodów "Roku prof. Jana Kożuchowskiego" we Wrocławiu
oraz 2) dwa artykuły J. Bublewskiego: "Henryk Dziatlik (1905-1967, dr inż. elektryk - nowator, wynalazca, czło-
nek ruchu oporu" i "Szkice o Starym Rynku w Wołominie" (pdf 1,2 MB).

Z domeny sep.warszawa.pl, obecnie korzystają tylko 2 koła: 536 i 552: 536.sep.warszawa.pl i
552.sep.warszawa.pl oraz Komisja Szkolenia prowadząca własny serwis www.sep.warszawa.pl/ nt. szkoleń i
egzaminów. Pozostałe serwisy (forum.sep.warszawa.pl, galeria.sep.warszawa.pl, dms.sep.warszawa.pl, ankie-
ta.sep.warszawa.pl, biblioteka.sep.warszawa.pl, pliki.sep.warszawa.pl, kalendarz.sep.warszawa.pl) wymyślone i
założone przez kolegę Konrada Krupę nie znalazły uznania i nie są wykorzystywane przez członków OW i przez
agendy OW SEP.

W Biurze OW (pok. 140 Gmachu NOT) zainstalowano dodatkowy router ADSL (z neostradą 6 Mb/s) dający
dostęp do Internetu (WiFi) na użytek członków OW SEP mających zebrania w pok. 141. Router wybrał i zakupił
kolega Stanisław Jastrzębski, a router skonfigurował i instrukcję logowania (przekazaną do Biura OW) napisał
kolega Piotr Marusak. 

KI OW przeprowadziła modernizację komputera Kierownika Biura OW SEP (od IX 2013 do I 2014), a w
szczególności dokonała wyboru komputera, analizy parametrów komputera pod kątem przydatności w biurze OW
i dokonano zakupu komputera.

http://www.ee.pw.edu.pl/ow-sep
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W celu usprawnienia działania informacyjnego i komunikacji między członkami OW SEP zorganizowano 5-
godzinny bezpłatny kurs informatyki (VI 2010) elementarny i podstawowy, dla członków OW SEP. W kursie
wzięło udział ponad 20 osób. Skorzystaliśmy gościnnie z sali komputerowej Zakładu Sterowania ISEP PW, której
zgodził się nam użyczyć Kierownik Zakładu – prof. Bartłomiej Beliczyński (podobnie jak w roku 2003). Zajęcia
z kursantami przeprowadzili nieodpłatnie członkowie KI OW: Konrad Krupa, Piotr Marusak i Andrzej Marusak. 

Początkowo planowano zorganizowanie 2 kursów informatyki – poziom elementarny i poziom podstawowy,
jednakże z powodu braku dostępu do sali komputerowej kurs odbył się z trzymiesięcznym opóźnieniem i ko-
nieczne było przeprowadzenie zajęć w jednej grupie. Po tym doświadczeniu KI doszła do wniosku, że dalsze kur-
sy należy organizować w lok. 141 Domu Technika, w grupach max. 6 osobowych, wykorzystując zainstalowane
łącza WiFi, rzutnik pisma, oraz laptop, który należy zakupić specjalnie do prowadzenia szkoleń informatycznych.

Do prowadzenia szkoleń informatycznych w małych grupach, został zakupiony Laptop marki Toshiba z pro-
cesorem i5 i Windows 7, za 2 tys zł, w listopadzie 2011 r. mimo trudności stwarzanych przez skarbnika OW. Za-
kup niezbędnego oprogramowania (Office 2010 i Norton Antivirus) KI zaplanowała na początek roku 2012 i
uwzględniła to w preliminarzu wysłanym do OW na czas. Niestety skarbnik i Zarząd OW nie przydzielił KI na
rok 2012 żadnych pieniędzy. Pomimo wielokrotnych interwencji przewodniczącego KI w roku 2012, nie chciano
wyasygnować 1 tys. zł na zakup w/w oprogramowania. Oprogramowanie to, zdołaliśmy zakupić, dopiero w listo-
padzie 2013, mimo oporów skarbnika OW, chociaż niezbędna kwota była przydzielona KI na ten rok. Tak więc
lata 2012 i 2013 zostały zmarnowane pod względem szkolenia informatycznego naszych członków, a ponadto
członkowie KI mają do dziś "moralnego kaca" spowodowanego niezrozumiałym działaniem skarbnika i Zarządu
OW.

Działalności finansowej KI nie prowadziła w latach 2010 i 2012. Natomiast w roku 2011 wydała ok. 2 tys zł
na zakup laptopa, a w roku 2013 — ok. 950 zł na zakup niezbędnego oprogramowania. 

———————————————————————————————————————————————————

28 stycznia 2014 r.
Przewodniczący KI OW SEP
/-/ dr inż. Andrzej Marusak
amar@ee.pw.edu.pl


