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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
14 maja – 3 sierpnia 2015 r.

14 maja 2015 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, poświęcone przede wszyst-
kim zagadnieniom organizacyjno-finansowym Oddziału. Po-
nadto Prezydium OGl SEP jednogłośnie zaakceptowało wnio-
sek o przy ję cie w poczet członków SEP 14 nowych osób.

20 maja 2015 r. 
 „Wpływ nowej normy PN-EN-61439-1 na zwiększenie 
bezpieczeństwa rozdzielnic na przykładzie nowej generacji 
rozdzielnicy ZR-W, wykorzystanie aparatury w systemach zdal-
nych łączeń linii energetycznych. Przykłady realizacji napędów 
silnikowych i szaf sterowniczych” to temat kolejnego semina-
rium szkoleniowego, zorganizowanego przez Sekcję Instalacji 
i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. Seminarium prowadził mgr 
inż. Arkadiusz Swach ze Sp. z o.o. Koronea, będącej głównym 
akcjonariuszem grupy kapitałowej ZPUE. 

25 maja 2015 r. 
 Zebranie Zarządu OGl SEP, zorganizowane z okazji Świato-
wego Dnia Teleko munikacji i Spo łeczeństwa Infor macyjnego. 
Uczestnicy zebrania zwiedzili Laboratorium Wirtualnego La-
tania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol. 
Śląskiej. Na symulatorach lotów każdy mógł zasiąść za sterami 
wirtualnej maszyny latającej i  spró bować swych sił w nawi-
gacji i pilotażu w przestworzach. Niestety, nie zawsze liczba 
udanych lądowań odpowiadała liczbie udanych startów, choć 
obyło się bez ofiar. Nie każdy „pilot” dorównywał bowiem 
umiejętnościom kapitana Tadeusza Wrony... 

1 czerwca 2015 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym omawiany był 
m.in. program organizowanego Seminarium dla osób dozoru, 
przygoto wu jącego do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eks-
ploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro ener getycznych „D” 
oraz program Seminarium dla praktyków elektryków, przygo-
towującego do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektro ener getycznych „E”. Prezy-
dium po zapoznaniu się z treścią ww. programów podjęło de-
cyzję o ich zatwierdzeniu.

8-15 czerwca 2015 r. 
 Wycieczka samolotowa do Portugalii, w której wzięło 
udział 32 uczestników – członków OGl SEP i osób im towarzy-
szących. 

Fot. 1. Widok znad konsoli symulatora lotów

Fot. 2. Lizbona, Most 25 Kwietnia na Tagu, 2278 m długości.  
Widok z Góry Chrystusa

Fot. 3. Lizbona, wieża Belem, miejsce uwięzienia gen. Józefa Bema w 1833 r.
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Wycieczkowicze zwiedzili m.in. Lizbonę i jej najważniejsze za-
bytki, Sintrę i Obidos, Alcobacę i Coimbrę, Bragię i Evorę. Nie 
obyło się również bez zapoznania się z produkcją i degustacją 
znanego również w Polsce wina Porto, a także – bez wizyty 
w  Fatimie, w znanym z cudownych uzdrowień Sanktuarium 
Matki Boskiej Różańcowej.

15 czerwca 2015 r. 
 Posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP z okazji 
Międzynarodowego Dnia Elektryki na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Śląskiej. Posiedzenie to połączone było z  ob-
chodami 90. rocznicy urodzin prof. dr hab. inż.  Władysława 
Paszka, współtwórcy polskiej szkoły maszyn elektrycznych. 
W uroczystościach uczestniczyli m.in. Dziekan Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prof. P. Sowa, prezes SEP 
P. Szymczak, rodzina Profesora oraz liczne grono członków 
SEP, przyjaciół i wychowanków Profesora. 

Sylwetkę Profesora i jego dorobek naukowy przedstawił prof. 
M. Pasko. Wystąpienie wzbogacił licznymi wspomnieniami 
o  Profesorze i fotografiami ilustrującymi Jego aktywność za-
wodową. Wielu przyjaciół Profesora i Jego wychowanków 
w swoich wystąpieniach podkreślało zarówno wybitną wiedzę 
naukową i praktyczną Profesora, jak również Jego skromność 
i przyjacielski stosunek do studentów i współpracowników.
W części roboczej posiedzenia Zarządu OGl SEP Prezes SEP 
wręczył odznaczenia dla zasłużonych członków SEP: 3 Sza-
firowe Odznaki Honorowe SEP, 3 Złote Odznaki Honorowe 
SEP, 10  Srebrnych Odznak Honorowych SEP, 2 Medale im. 
Prof. S. Fryzego oraz 1 Medal im. Prof. M. Pożaryskiego. Po 
zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkali się przy kole-
żeńskiej kolacji.

Fot. 4. Bragia, barokowe schody do Sanktuarium Bom Jesus do Monte 
(Dobry Jezus na Górze)

Fot. 6. Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Paszek (1925-2004)

Fot. 5. Prof. Marian Pasko przedstawia sylwetkę i osiągnięcia  
prof. Władysława Paszka

19-21 czerwca 2015 r. 
 W Krakowie odbyło się I Dyskusyjne Forum Kobiet 
SEP, zorganizowane przez Centralną Komisję ds. Członków 
Zwyczajnych SEP. W Forum wzięły również udział 3 przed-
stawicielki OGl SEP. Hasłem przewodnim Forum była „Rola 
kobiet w Stowarzyszeniu”. Po podsumowaniu referatów oraz 
w wyniku prowadzonych dyskusji Forum przyjęło wniosek 
(lub raczej życzenie), aby więcej kobiet uczestniczyło w pra-
cach Zarządu i w komisjach SEP oraz aby w następnym Fo-
rum uczestniczyły reprezentantki wszystkich Oddziałów. Te 
kwestie poruszył również prezes SEP Piotr Szymczak, obecny 
na Forum.

22 czerwca 2015 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym przedstawione 
zostało m.in. sprawozdanie finansowe OGl SEP za 5 miesięcy 
2015 r. Prezydium przyjęło to sprawozdanie. Ponadto na ze-
braniu Prezydium przyjęło na członka SEP 1 osobę.
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29 czerwca 2015 r.  
 Posiedzenie Zarządu OGl SEP. Posiedzenie to zostało 
poświęcone w głównej mierze przedstawieniu i omówieniu 
działalności OGl SEP i jego wyników finansowych za okres od 
stycznia do maja 2015 r. włącznie. Zarząd zaakceptował te wy-
niki. Ponadto Zarząd Oddziału podjął decyzję o rozwiązaniu 
jednego z Kół OGl SEP. Omawiane były również sprawy zwią-
zane z organizacją XVII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektry-
ka, które obchodzone będą w II połowie października 2015 r. 
w Gliwicach.

30 czerwca 2015 r. 
 Szkolenie seminaryjne, zorganizowane przez Koło SEP 
przy Tauron Dystrybucja S.A. oraz Sekcję Energetyki OGl SEP. 
Temat szkolenia to „Jakość zasilania kluczowym kryterium 
premiowania OSD”. Temat ten wyniknął z konieczności 
wprowadzenia w życie nowych zasad regulacji, które za-
czną obowiązywać już od początku 2016 r. Zasady te będą 
uwzględniać ocenę efektywności przedsiębiorstw energe-
tycznych w zakresie wysokości kosztów operacyjnych i róż-
nicy bilansowej oraz  elementów tzw. regulacji jakościowej. 
Poszczególne tematy przedstawili P.T. pracownicy Tauron 
Dystrybucja Oddz. Gliwice: D. Lamber, G. Syrek, Z. Wolny 
i P. Karaś.

8-10 lipca 2015 r. 
 W Brukselii odbyło się międzynarodowe seminarium 
„young Engineers Seminar in Brussels”, zorganizowane przy 
współpracy z EUREL the Convention of National Associations 
of Electrical Engineers of Europe, w którym brali udział dwaj 
przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego SEP przy 
Wydz. Elektrycznym Pol. Śląskiej w Gliwicach. W czasie semi-
narium uczestnicy zapoznali się z misją oraz podstawowymi 
zadaniami realizowanymi przez EUREL, rynkiem energii elek-
trycznej w Europie, jak również procesem legislacyjnym, zwią-
zanym z wdrażaniem nowych regulacji, dotyczących Europej-
skiej Unii Energetycznej. Uczestnicy dyskutowali również m.in. 
o przyszłości energetyki w UE z uwzględnieniem długofalowej 
strategii Unii (aż do 2040 r.) w tym zakresie.
 

3 sierpnia 2015 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym omawiane były 
głównie sprawy związane z powołaniem przez ZG SEP zespo-
łu ds. rozpatrzenia zgłoszonych poprawek i zredagowania 
„Instrukcji organizacji i  działalności komisji kwalifikacyjnych” 
w Oddziałach SEP. Przedstawione zostały również uwagi kry-
tyczne do propozycji zapisów w ww. Instrukcji, nadesłane 
przez powołany zespół.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 7. Uczestnicy seminarium na tle flag narodowych UE...

Fot. 8. ...oraz w siedzibie Parlamentu Europejskiego
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