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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
20 maja – 30 września 2019 r.

20 maja 2019 r.
 Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Poświęcone zostało 
w całości sprawom finansowym Oddziału w świetle zbliżają-
cego się terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2018 rok.

29 maja 2019 r.
 Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Oddziału Zagłę-
bia Węglowego, w którym wzięła udział kilkuosobowa grupa 
przedstawicieli Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Obchody 
te połączone zostały z Ix Katowickimi Dniami Elektryki i Kon-
ferencją „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu 
wyzwań przemysłu 4.0”, w czasie której wygłoszono szereg 
interesujących referatów tematycznych oraz przedstawiono 
prezentacje i wystawy firm uczestniczących w ww. obcho-
dach. Ten niezwykle podniosły dzień zakończyła uroczysta 
Gala, która miała miejsce w Teatrze Śląskim w Katowicach.

6-7 czerwca 2019 r. 
 xxxIx Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP, zwołany 
w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia SEP. 

12 czerwca 2019 r.
 Gliwickie Dni Nauki i Techniki, zorganizowane przez NOT  
– FSNT RM w Gliwi cach pod honoro wym patronatem Prezy-
denta Gliwic, dra hab. inż. Zyg munta Frankiewicza. W ramach 
Dni przedstawiono kilka interesujących wykładów popularno-
nau kowych oraz pokazów i prezentacji, głównie gliwickich 
ucz niów i studentów. 

◄ Czyżby pierwszy 
i przyszły Prezes SEP?

W Zjeździe uczestni-
czyli również dele gaci 
z Oddziału Gliwickie-
go SEP, biorący także 
aktywny udział w  im-
prezach towarzyszą-
cych Zjazdowi, jak 
np. odsłonięcie po-
mnika-ławeczki pro-
fesora Mieczysława 
Po żaryskiego, pierw-
szego prezesa SEP.

10 czerwca 2019 r.
 Zebranie Prezydium OGl SEP. Prezes Oddziału przedstawił 
sprawozdanie z obchodów Jubileuszu  100-lecia SEP w Warsza-
wie oraz Jubileuszu 100-lecia OZW SEP w Katowicach. Oma-
wiany był także program obchodów MDE w Oddziale. Ponad-
to w poczet członków OGl SEP przyjęta została jedna osoba.

W tym zaprezento-
wany został działają-
cy model układu do 
automatycznego po-
zycjonowania baterii 
fotowol ta icznych, 
opracowany i udo-
skonalony w Katedrze 
Metrologii, Elektro-
niki i Automatyki we 
współudziale studen-
tów Wydziału Elek-
trycznego Politechni-
ki Śląskiej, członków 
Studenckiego Koła 
OGl SEP.

18 czerwca 2019 r.
 Zebranie Zarządu OGl SEP, na którym m.in. przedstawio-
ne zostało sprawozdanie z działalności Oddziału za I półrocze 
2019 r. oraz przyjęty został plan działalności na II półrocze br. 
Główny cel tego zebrania to zatwierdzenie zweryfikowanego 
sprawozdania finansowego Oddziału za 2018  r. Ponadto zli-
kwidowane zostało jedno z kół zakładowych Oddziału z po-
wodu zbyt małej liczby członków.

26 czerwca 2019 r.
 Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w Oddziale 
Gliwickim SEP, poświęcone pamięci byłych pracowników Wy-
działu Elektrycznego, zmarłych profesorów: prof. dra hab. inż. 
Romana Janiczka i prof. dra hab. inż. Brunona Szadkowskiego. 
Po raz pierwszy wręczone zostały Medale im. prof. Lucjana 
Nehrebeckiego, ustanowione uchwałą Walnego Zgromadze-
nia OGl SEP z dnia 12 marca 2018 r. Medalami tymi odznaczono 
łącznie 17 osób, w tym – wnuczkę prof. Nehrebeckiego, panią 
Annę Radomską-Kubik (Medal z nr 1) oraz – w uznaniu zasług 
dla Oddziału Gliwickiego SEP – medale te przyznane zostały 

Model układu do pozycjonowania  
baterii fotowoltaicznych
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pośmiertnie również prof. R. Janiczkowi oraz prof. B. Szadkow-
skiemu i wręczone zostały obecnym na spotkaniu członkom 
Rodzin obu profesorów. 

która tym razem odbyła się w Łodzi. W programie konferencji 
przewidziano m.in. pobyt w fabryce ABB, gdzie uczestnicy za-
poznali się z linią produkcyjną silników oraz falowników śred-
niego napięcia, a także z niezwykle interesującymi prezenta-
cjami tematycznymi firm uczestniczących w konferencji.

16 lipca 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, na któ-
rym omawiane były głównie bieżące sprawy Oddziału.

9 sierpnia 2019 r.
 Zmarł kol. Tadeusz Lipiński, wieloletni Prezes OGl SEP i czło-
nek Zarządu Głównego SEP. W uznaniu Jego zasług odznaczony 
został m.in. Srebrną, Złotą i Szafirową Odznaką Honorową SEP 
oraz nadano Mu godność Członka Honorowego SEP.
Pogrzeb w asyście sztandaru SEP odbył się dnia 21 sierpnia 
2019 r. na Cmentarzu Cen tralnym w Gliwicach.
Cześć Jego pamięci!

Uroczysta chwila wręczania medali

Prof. B. Szadkowski  
(1939-2007)

Podkreślili oni znaczący wkład profesorów w  rozwój nauki 
polskiej oraz umiejętność praktycznego wykorzystania swej 
wiedzy, a także duże zaangażowanie w pracę Oddziału Gliwic-
kiego SEP, jak również niezwykłą skrupulatność, skromność 
i konsekwencję w działaniu.
Po spontanicznych wystąpieniach członków Rodzin oraz przy-
jaciół i współpracowników profesorów uczestnicy tej podnio-
słej uroczystości spotkali się na koleżeńskim posiłku, naparst-
ku wina, ciastku i kawie.

28-30 czerwca 2019 r.
 Kolejna już konferencja Knurowskiego Koła Terenowego 
OGl SEP pod tytułem „Bezpieczeństwo i niezawodność urzą-
dzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym”, 

Po wręczeniu medali prof.  Jan  Popczyk oraz prof. Tadeusz 
Skubis przedstawili sylwetki i dorobki naukowe zmarłych pro-
fesorów – Romana Janiczka i  Brunona Szadkowskiego. Swe 
wystąpienia wzbogacili licznymi fotografiami i osobistymi 
wspomnieniami.

12 sierpnia 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Pra-
wie w  całości poświęcone zostało sprawom bieżącym Od-
działu.

2 września 2019 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Skarbnik Od-
działu przedstawił na nim szczegółowe sprawozdanie finanso-
we po 8 miesiącach bieżącego roku. Poinformował on również 
zebranych, że rozpoczęta została bardzo trudna akcja uregulo-
wania sprawy terminowego ściągania składek członkowskich 
przez poszczególne koła Oddziału. Ponadto omawiane były 
sprawy bieżące Oddziału, w tym przedstawione zostały i omó-
wione szczegóły związane z najbliższymi imprezami integra-
cyjnymi Oddziału.

Uroczystości pogrzebowe ze sztandarem SEP
Prof. R. Janiczek  

(1939-2004)
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7 września 2019 r.
 Tradycyjny już, bo trzeci, Piknik grillowy Oddziału na Łowi-
sku Leśnica w Kokotku koło Lublińca. Tym razem nieco mniej, 
bo tylko 69 osób uczestniczyło w tej imprezie. Również trady-
cyjnie piknik składał się z trzech niezależnych od siebie części:
1) konsumpcja potraw grillowych – jak zwykle była to kiełba-

ska i krupniok (na gorąco), a na koniec – pstrąg, wszystko 
schładzane zim nym piwem; 

2) wspólne śpiewanie piosenek turystycznych i biesiadnych 
przy akompaniamencie czwórki rączych grajków;

3) zabawy ruchowe (konkursy), takie jak:
 slalom na czas z piłeczką tenisową na ekologicznej 

(drewnianej) rakietce lub może raczej na czymś, co 
przypominało dawną kijankę do prania w rzece,

 łowienie ryb (niestety, wszystkie zostały wcześniej suto 
nakarmione przez właściciela stawu),

 rzuty bulami do dołków (nieoczekiwanie dominowały 
tu kobiety),

 rzuty krążkiem o dwulitrowy napój Prezesa. 

Na otarcie łez dla przegranych w ww. konkurencjach fizycz-
nych zorganizowany został również konkurs intelektualny, po-
legający na odgadnięciu znanych postaci na podstawie frag-
mentów ich życiorysu. Niestety, nie były to najbardziej znane 
osoby współcześnie żyjące, choć padały takie odpowiedzi… 
Tym razem niebiosa wstrzymały się ze zraszaniem lasu prawie 
do końca pikniku, zatem wszyscy uczestnicy tego miłego spo-
tkania bawili się znakomicie i z zadowoleniem widocznym na 
ich twarzach opuszczali to urokliwe miejsce, już przy lekkiej 
mżawce. No i znowu pojawiła się nieśmiała propozycja do or-
ganizatorów – tak 3MAĆ!

18 września 2019 r.
 Kilkunastoosobowa grupa gliwickich SEP-owców zwie-
dziła 32. już targi energetyczne ENERGETAB, które tradycyjnie 
odbywają się we wrześniu u stóp Dębowca i Szyndzielni. 

Głodnych nakarmić

Spragnionych napoić 

Jak można było się spodziewać, największym powodzeniem 
– ze względu na powszechną suchość w gardle – cieszył się 
konkurs rzutów krążka na szyjkę napoju Prezesa i chyba do-
piero w trzeciej kolejce wyłoniony został jego zwycięzca, który 
solidarnie – po łyku – udostępnił napój spragnionym. 

W ciągu trzech dni (17-19 rześnia 2019 r.) targi odwiedziło 
mrowie interesantów, biznesmenów i zwykłych ciekawskich, 
którzy tłumnie wypełniali hale i obszerne pawilony namioto-
we oraz oblegali stoiska plenerowe. Do zobaczenia za rok!

30 września 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiane 
były głównie sprawy związane z bieżącą działalnością Oddzia-
łu. Ustalona została ponadto wysokość funduszu stypendial-
nego na bieżący rok szkolny dla najlepszych uczniów szkół 
średnich o profilu elektrycznym, a w poczet członków Oddzia-
łu przyjęte zostały dwie osoby.

dr inż. Szymon Ciura 
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP 

Gliwicka grupa jeszcze razem




