Puchar
Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego
dla Pana Jacka Szpotańskiego

Są osoby, które swym całym życiem pracują dla dobra ogółu. Takim
człowiekiem jest Pan Jacek Szpotański wielu z
nas po prostu Jacek. W przypadku Jacka jest
to o tyle ważne, gdyż jest kontynuatorem
działań swego ojca Kazimierza Szpotańskiego.
Doceniając
zasługi
rodziny
Szpotańskich dla polskiej elektryki w maju
2010
roku
Polskie
Stowarzyszenie
Elektroinstalacyjne postanowiło przyznać Panu
Jackowi Szpotańskiemu swój Puchar.

Uroczyste wręczenie Pucharu miało nastąpić w dniu 18 maja 2010 roku
podczas Targów EXPOPOWER 2010 w
Poznaniu, które Polskie Stowarzyszenie
Elektroinstalacyjne
objęło
swym
patronatem.
Wręczenia
Pucharu
dokonywały władze PSE w osobach
Prezesa Pana Romana Przybyła i
Wiceprezesa Pana Andrzeja Diakuna. Ze
względu na stan zdrowia w tym dniu do
Poznania nie mógł przybyć Pan Jacek
Szpotański.

Dlatego wręczenia dokonał parę dni
później
w
domu
Pana
Jacka
Szpotańskiego Prezes
Polskiego
Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego
Pan Roman Przybył. Spotkanie odbyło
się w bardzo miłej atmosferze, obaj
Panowie mieli wiele informacji do
przekazania.

Dla tych którzy nie wiedzą krótka
informacja, że rodzina Szpotańskich
związana jest z polską elektryką od
początku XX wieku Podczas spotkania
Pan Jacek Szpotański pokazał wiele
dokumentów
dotyczących
produkowanych wyrobów i historii fabryki,
która była ich własnością aż do momentu
przejęcia
przez
skarb
państwa.
Wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia
Elektryków Polskich był Pan Kazimierz
Szpotański (ojciec Jacka Szpotańskiego),
którego na tym stanowisku zastąpił z powodzeniem Jacek Szpotański. Hasło jakie
wniósł wtedy do Stowarzyszenia to „Stowarzyszenie Przyjaciół”, które wcielił w życie i
podczas swej prezesury rozwijał. Było to możliwe dzięki dużej kulturze osobistej i
ciepłu jakie od Jacka zawsze płynęło. Te kilka godzin jakie spędziliśmy w domu
człowieka, którego rodzina działała zawodowo w elektryce najpierw z produkcji
wyrobów a następnie w działalności społecznej, pozwoliło nam na bardzo
powierzchowne poznanie Jego samego i historii Rodziny Szpotańskich. Wyrażane
oceny i opinie na temat stanu polskiej energetyki i obecnej sytuacji wykazywały duże
zaangażowanie i wiedzę na ten temat.
Parę myśli jakie Pan Jacek Szpotański nam przekazał będziemy starali się
kontynuować w Polskim Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym
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