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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP
3 czerwca – 24 października 2016  r.

3 czerwca 2016 r. 
 Koło SEP przy Tauron Dystrybucja SA zorganizowało wy-
cieczkę do Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Jest 
to druga co do wielkości tego rodzaju elektrownia w Polsce. 
W wycieczce wzięli udział członkowie oraz sympatycy Oddzia-
łu Gliwickiego SEP z grona pracowników Tauron Dystrybucja 
Serwis SA. Jak zwykle, w pierwszej kolejności uczestnicy obej-
rzeli bardzo interesujący film na temat elektrowni oraz ener-
getyki wodnej w Polsce, po czym w asyście przewodnika zwie-
dzili wnętrze elektrowni, m.in. nastawnię oraz halę maszyn. 

Uczestnikami szkolenia byli zaproszeni przedstawiciele firm 
instalacyjnych oraz studenci Wydziału Elektrycznego.
Szkolenie prowadził inżynier wsparcia technicznego firmy 
GZT Telkom-Telmor Sp z o.o. z Gdańska, Maciej Kołakowski. 
W czasie szkolenia omawiane były dwa tematy: „Jak szybko 
i poprawnie zaprojektować dowolną instalację RTV/SAT” oraz 
„Program TelSat i jego zastosowanie w praktyce”. 
Szkolenie zakończyło się losowaniem nagród, ufundowanych 
przez firmy GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o. i SES SA Astra Gdynia.

8 czerwca 2016 r. 
 Ostatnie w I półroczu seminarium szkoleniowe, zorgani-
zowane przez Sekcję Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych OGl 
SEP przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Bu-
downictwa. Temat seminarium to „Znowelizowane wymagania 
dla budowanych i modernizowanych instalacji elektrycznych 
w obiektach użyteczności publicznej w aspektach obwieszczenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie”, a prowadził je inż. Stanisław Walczak z Cen-
tralnego Kolegium Instalacji Elektrycznych SEP. 

8-12 czerwca 2016 r. 
 Odbyła się wycieczka gliwickich SEP-owców pod ogólną 
nazwą „Bajkowe zamki Bawarii”. Wzięło w niej udział 33 osoby. 
Uczestnicy zwiedzili m.in. Altötting – bawarskie miejsce kul-
tu maryjnego oraz niezwykle atrakcyjną kopalnię soli, działa-
jącą od 500 lat w miejscowości Berchtesgaden. W kolejnym 
słonecznym dniu zwiedzili jeszcze sympatyczne miasteczko 
Essen, a następnie w jego pobliżu – dwa zamki Ludwika II: Ho-
henschwangau i Neuschwanstein. 

Fot. 1. uczestnicy wycieczki przed wejściem do elektrownianej sztolni

7 czerwca 2016 r. 
 Odbyło się zorganizowane przez Oddział Gliwicki SEP 
i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej bezpłatne szkolenie 
w zakresie projektowania instalacji RTV/SAT. 

Fot. 2. W oczekiwaniu na rozpoczęcie szkolenia... Fot. 3. Zespół skoczni narciarskich w Ga-Pa
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Niestety, na resztę wycieczki Niebiosa nie były dla nich zbyt ła-
skawe i w strugach deszczu przyszło im zwiedzać Ettal, siedzi-
bę barokowego opactwa benedyktynów, powstałego jeszcze 
w 1330 r., a w nim m.in. rokokowy pałac Ludwika II Bawarskie-
go z 1886 r., a także skocznię narciarską w Garmisch-Partenkir-
chen i mias teczko.

W części roboczej zebrania Zarządu OGl SEP zostały wręczone 
odznaczenia dla zasłużonych członków SEP: Szafirowe i Srebr-
ne Odznaki Honorowe SEP. Szafirowe Odznaki otrzymali kole-
dzy: Kazimierz Boba, Andrzej Ciepły i Tadeusz Glinka, natomiast 
Srebrnymi Odznakami Zarząd Główny SEP wyróżnił Knurowskie 
Koło Terenowe OGl SEP (w 20. rocznicę jego powstania) oraz 
kolegów: Krzysztofa Duszę, Dariusza Janeckiego, Waldemara 
 Kowalskiego, Roberta Ryńskiego i Krzysztofa Walczaka. 
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zebrania spotkali się 
przy koleżeńskiej kawie i ciastku.

Fot. 4. Fussen – kościół szpitalny

W deszczu zwiedzali rów-
nież miejsce urodzenia 
św. Jadwigi Śląskiej w An-
dechs: klasztorny kościół 
i  przyklasz torny browar, 
co ciekawe – z  niezbyt 
smacznym piwem. Wy-
cieczkę zakończyło zwie-
dzanie Nor ymbergii . 
Mimo – delikatnie mó-
wiąc – niezbyt ładnej po-
gody w czasie wycieczki, 
uczestnicy wrócili do 
kraju zadowoleni i w do-
brych humorach. 

13 czerwca 2016 r. 
 Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP, zorganizowane 
z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki. Zebranie to połą-
czone było z obchodami setnej rocznicy urodzin prof. dr. inż. 
Andrzeja Kamińskiego, długoletniego byłego pracownika 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W uroczysto-
ściach uczestniczył dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. 
Paweł Sowa, a także liczne grono członków SEP, współpra-
cowników, przyjaciół i  wychowanków Profesora. Sylwetkę 
Profesora i  Jego dorobek naukowy przedstawili Jego długo-
letni współpracownicy: Wiesław Goc i Joachim Bargiel. Swoje 
wystąpienia wzbogacili licznymi wspomnieniami o Profesorze 

Fot. 5. Prof. Andrzej Kamiński 
(1916-1995)

i  foto grafiami, ilustrującymi 
prywatne spotkania z Profe-
sorem, po zaprzestaniu przez 
Niego pracy na uczelni. Wy-
chowankowie i współpra-
cownicy Profesora w swoich 
wystąpieniach podkreślali 
zarówno wybitną wiedzę na-
ukową i mądrość Profesora, 
jak i  Jego skromność, takt 
i kulturę osobistą oraz przy-
jacielski stosunek do studen-
tów i współpracowników.

Fot. 6. Trzej laureaci Szafirowych Odznak Honorowych SEP (w środku)

20 czerwca 2016 r. 
 Odbyło się zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, 
w czasie którego prezes Oddziału Jan Kapinos m.in. omówił 
sprawy poruszane w czasie obrad ZG SEP, które miały miejsce 
dnia 15 czerwca 2016 r. w Opolu. Omawiany był również plan 
pracy Prezydium OGl SEP na II połowę 2016 r.

23 czerwca 2016 r. 
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki w Klubie NOT 
byłej kopalni RYMER odbyło się spotkanie członków Koła OGl 
SEP przy OPA-ROW Sp. z o.o. z udziałem przedstawicieli Prezy-
dium Oddziału, prezesa Jana Kapinosa i  Andrzeja Ciepłego. 
Spotkanie to miało uroczysty charakter i ciekawy program. 
Po części oficjalnej i poczęstunku Krzysztof Spandel wygłosił 
prelekcję pod tytułem „Chleb i sól”, nawiązującą do zdobytych 
doświadczeń, związanych z modernizacją systemów zasilania 
elektrycznego „w białym górnictwie”, czyli w Zakładzie Górni-
czym Soli w  Kłodawie. W drugiej części zebrania, w związku 
z obecnością na spotkaniu wszystkich dotychczasowych pre-
zesów Koła, podsumowano obchody Jubileuszu 50. roczni-
cy powołania do działalności ww. Koła, przypo minając fakty 
dotyczące założenia i historii Koła. W dalszej części spotkania 
Andrzej Materzok wygłosił prelekcję na temat nowoczesnej 
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samoregulacyjnej kompensacji mocy biernej pod tytułem 
„Nadążny kompensator mocy biernej i filtr wyższych harmonicz-
nych”. Temat ten wywołał szereg pytań oraz wielowątkową, 
gorącą dyskusję wśród uczestników spotkania. Wspomnienia 
i rozmowy trwały bardzo długo, a uczestnicy spotkania – za-
bierając głos – dziękowali za pamięć i zaproszenie na spotka-
nie oraz wyrazili słowa uznania dla założycieli i aktywnych 
działaczy Koła. 

10 lipca 2016 r. 
 Seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Sekcję 
Energetyki OGl SEP wraz z Kołem OGl SEP, działającym przy 
TAuRON Dystrybucja SA Oddział Gliwice pod tytułem „Stan-
dardy techniczne – stacje transformatorowe prefabrykowane  
SN/nN”. Seminarium to było pierwszym ze spotkań, wchodzą-
cych w skład  szerszego projektu, mającego na celu propago-
wanie wiedzy na temat standardów technicznych w zakresie 
materiałów, osprzętu, urządzeń i układów, stosowanych w sie-
ci dystrybucyjnej TD S.A. na wszystkich poziomach napięć. Za-
kończyło się ono pełnym sukcesem, przyciągając dużą liczbę 
uczestników, w pełni usatysfakcjonowanych przedstawionym 
materiałem. 

1 sierpnia 2016 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, którego głównym tematem 
było przyjęcie szczegółowego planu pracy Prezydium na mie-
siące powakacyjne. 

29 sierpnia 2016 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Dominującym tema-
tem zebrania było opracowanie uwag i propozycji do nowego 
Statutu SEP. Omawiany był również stan finansów Oddziału, 
wynikający z wysokości składek członkowskich, odprowadza-
nych na bieżąco przez poszczególne koła. Ponadto w poczet 
członków SEP przyjęta została jedna osoba. 

13 września 2016 r. 
 Wśród wielu zwiedzających w tym dniu Targi Bielskie 
ENERGETAB była również 13-oso bowa grupa członków Od-
działu Gliwickiego SEP. Wyjazd na Targi zorganizowała Sekcja 
Energetyki OGl SEP. W tym roku w Targach uczestniczyło około 
750 wystawców z 22 krajów Europy i Azji.

26 września 2016 r. 
 Pierwsze z jesiennego cyklu zebranie Prezydium OGl SEP, 
w ramach którego Prezes Oddziału dość szczegółowo omówił 
tematykę 10. posiedzenia Rady Prezesów Oddziałów SEP, któ-
re odbyło się 10 września 2016 r. we Wrocławiu. Przedstawiony 
został również harmonogram dokonywania przez Prezydium 
Oddziału ocen działalności jednostek organizacyjnych i agend 
OGl SEP. Ponadto w poczet członków SEP przyjętych zostało 
16 osób.

5 października 2016 r. 
 Pierwsze w II połowie roku seminarium szkoleniowe Sek-
cji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane 
przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa. Temat seminarium to „Wyznaczanie obciążenia szczyto-

Fot. 7. uczestnicy spotkania przy stole

30 czerwca 2016 r. 
 Zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. W czasie ze-
brania m.in. przedstawiony został referat naukowo-techniczny 
dr. inż. Romana Kroka z Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej pod tytułem „Nowe życie turbogeneratorów pracują-
cych w  krajo wym systemie elektroenergetycznym”. Referat ten 
wywołał bardzo ożywioną dyskusję z konkluzją, że tego typu 
spotkania powinny się odbyć w gronie fachowców ze wszyst-
kich Oddziałów SEP w celu wytyczenia podstawowych kierun-
ków rozwoju krajowej energetyki, uzależnionych aktualnie od 
punktów widzenia kolejnych ekip rządzących, narzucanych 
przez wpływowych polityków, a nie przez fachowców.

1-3 lipca 2016 r.  
 Trzech przedstawicieli OGl SEP i Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej uczestniczyło w uroczystościach upamięt-
niających zamordowanie 75 lat temu na Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie wybitnych profesorów Uniwersytetu im. Jana Ka-
zimierza i Politechniki Lwowskiej oraz przedstawicieli polskiej 
inteligencji w Iwano-Frankowsku. Wraz z przedstawicielami in-
nych ośrodków naukowych i SEP złożyli wieńce i zapalili znicze 
na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu Orląt Lwowskich 
oraz w Czarnym Lesie w Iwano-Frankowsku. Spotkali się rów-
nież ze środowiskiem Polonii, uczestnicząc w spektaklu w Te-
atrze Polskim we Lwowie oraz w spotkaniu w Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku.
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wego elementów sieci rozdzielczych, zasilających budynki miesz-
kalne”. Swoją wiedzą na ww. temat podzielił się ze słuchaczami 
dr inż. Szymon Ciura.

6 października 2016 r. 
 Wycieczka techniczna członków OGl SEP do Kopalni Wę-
gla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów. Wzięło w niej udział 
25 członków OGl SEP, w tym 10 studentów Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na wstępie przewodnik 
omówił strukturę geologiczną odkrywki „Bełchatów” i „Szczer-
ców”, proces tworzenia się złóż węgla, historię powstawania 
kopalni odkrywkowej oraz plany rozbudowy kopalni i  rekul-
tywacji terenów pokopalnianych. Następnie uczestnicy wy-
cieczki zapoznali się ze specyficznymi wymaganiami, dotyczą-
cymi układu elektroenergetycznego, związanymi z pewnością 
dostawy energii elektrycznej dla zagwarantowania ciągłego 
odwadniana kopalni, z ciągłą pracą maszyn i urządzeń kopal-
nianych oraz urządzeń technologicznych, które przemiesz-
czają się w czasie pracy, a ich zasilanie musi zagwarantować 
bezprzerwową eksploatację odkrywki. W Elektrowni Bełcha-
tów uczestnicy wycieczki zapoznali się z pracą największego 
w  Polsce bloku energetycznego, o mocy 858 MW. Zwiedzili 
m.in. nastawnię bloku, obejrzeli podstawowe urządzenia ma-
szynowni i kotłowni, dowiedzieli się, jak działa system odpyla-
nia i odsiarczania oraz chłodnie kominowe. 

Toman, natomiast prelekcję na temat wspomnianej katastrofy 
wygłosił Jan Przywara. Prowadzone rozmowy dotyczące m.in. 
możliwości studiowania w Polsce młodzieży polskiej z Czech 
oraz wychowania młodego pokolenia elektryków uświetniał 
lokalny 4-osobowy zespół „Nowina”.

Fot. 8. uczestnicy wycieczki na tle Elektrowni Bełchatów  
– widok z punktu widokowego w Kleszczowie

7 października 2016 r. 
 Wizyta członków Zarządu OGl SEP u przyjaciół ze Stowarzy-
szenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (Czechy). 
Spotkanie odbyło się w  Domu Polskim w  Cierlicku-Kościelcu. 
Miejscowość ta jest znana jako miejsce katastrofy lotniczej, w któ-
rej w 1932 r. zginęli Żwirko i Wigura – w Domu Polskim znajduje 
się Izba Pamięci tych lotników. Spotkanie związane było ze spra-
wozdaniem Stowarzyszenia ze swej działalności za ostatnie 2 lata. 
Prowadził je Przewodniczący ww. Stowarzyszenia, inż. Tadeusz 

14 października 2016 r. 
 W zespole restauracjo-hote lo wym ”PROTOS” w Knurowie 
odbyła się kolejna konferencja, zorganizowana przez Zespół ds. 
kontaktów z prze mysłem przy OGl SEP. Jej tytuł to „urządzenia 
i apa ratura elektryczna”. W programie były 4 referaty o róż nej te-
matyce. Zaprezentowali je kolejno przedstawiciele firm:
1. RDUCH BELLS&CLOCKS – Automatyka i konstrukcje dzwo-

nów, zegary, wyświetlacze tekstów,
2. GABRYPOL Sp. j. – Aparatura w górnictwie, instalacje foto-

woltaiczne i uzyskanie dofinansowania do OZE w ramach uE,
3. ZAMEL Sp. z o.o. – Inteligentny  dom – wszystko dla budow-

nictwa,
4. DMP Pracownia Geodezyjna Szczerbak Paweł – Wykorzy-

stanie dronów w przemyśle energetycznym i sieciach wodo-
ciągowych.

W konferencji udział wzięło 45 kolegów z różnych gliwickich 
kół SEP. Wszystkie referaty cieszyły się dużym zainteresowa-
niem uczestników i były podstawą do interesujących dyskusji. 

Fot. 9. Dom Polski w Cierlicku (Czechy)

Fot. 10. Zespół „Nowina” w pełnej krasie... 
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 Jesienna, XIV już w kolejności Biesiada SEP-owców z Gli-
wic, tym razem w Gospodzie Pod Wiązem w Gliwicach. Zgro-
madziła ona liczne, bo aż 68-osobowe grono miłośników 
piosenek turystyczno-bie siadnych, naturalnego akompania-
mentu do tego rodzaju piosenek, dobrego jadła i picia oraz 
pląsów przy muzyce mechanicznej. Po zakończeniu Biesiady 
stali jej uczestnicy już dopytywali organizatora, kiedy odbę-
dzie się Biesiada Wiosenna...

Był  to  bardzo   ciekawy referat, zwłaszcza dla „niekopalnia-
nych” członków SEP, a dyskusja i kuluarowe rozmowy przy 
spotkaniu koleżeńskim w restauracji DOMINIuM w Knurowie 
zakończyły tę udaną konferencję.

24 października 2016 r.  
 „Wyjazdowe” zebranie Zarządu OGl SEP. Zebranie odbyło 
się w restauracji VERONA w Paniówkach, a gospodarzem był 
wójt gminy Gierałtowice, Joachim Bargiel. Gmina ta słynie 
m.in. z nowatorskich rozwiązań w zakresie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii. W programie zebrania wygłoszone 
zostały przez pracowników gminy 3 referaty:
– Kierunki rozwoju energetyki gminnej, 
– Projekt rozbudowy krytej pływalni „Wodnik” w Paniówkach,
– Realizacja nowych projektów oświetlenia ulicznego w gminie 

Gierałtowice. 
Po niezwykle interesujących referatach miała miejsce nie 
mniej interesująca dyskusja, po czym uczestnicy zwiedzili Ze-
spół Szkół Podstawowych oraz krytą pływalnię „Wodnik” w Pa-
niówkach. 



Fot. 12. Jak się masz kochanie, czy próba zachowania incognito?

Fot. 11. Po sutym posiłku należy zaspokoić pragnienie...

21-22 października 2016 r. 
 Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz 
z  Knurowskim Kołem Terenowym nr 48 OGl SEP zorganizo-
wały w  dniach 21 i 22 października 2016 r. konferencję na-
ukowo-techniczną pt. „Energetyczne wykorzystanie metanu 
w  Zakładach Górniczych z zastosowaniem agregatów z silni-
kami gazowymi”. W pierwszym dniu zorganizowana została 
wycieczka do jednej z kopalń metanowych JSW SA, gdzie 
uczestnicy zapoznali się z pracą stacji odmetanowania oraz 
pracą układu silnik metanowy – agregat prądotwórczy, wy-
twarzającego energię elektryczną i ciepło. W drugim dniu 
przedstawiciel firmy BuDOSERWIS wygłosił referat pt. „Ener-
getyczne wykorzystanie metanu w Zakładach Górniczych 
z  zastosowaniem agregatów z silnikami gazowymi – prze-
gląd technologii i warunków techniczno-eksploatacyjnych”. 

dr inż. Szymon Ciura
Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 13. Wójt gminy Gierałtowice w trakcie  referatu

Fot. 14. Kryta pływalnia „Wodnik” w Paniówkach


