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Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
1 czerwca – 30 sierpnia 2018 r.

1 czerwca 2018 r.
 z okazji dnia dziecka, koło seP nr 4 przy Elektrowni Łazi-
ska razem z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Energetyki zor-
ganizowało w Muzeum Energetyki w łaziskach górnych impre-
zę dla dzieci „Fizyczne fascynacje”.
 Także 1 czerwca odbyło się zebranie członków koła seP 
nr  38 przy TAURON Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Ja-
worzno III. jednym z punktów zebrania była prezentacja firmy 
ORGREZ S.A. Brno. Firma ORGREZ S.A. świadczy usługi i realizuje 
dostawy dla szeregu obszarów energetyki i techniki cieplnej, 
w szczególności w procesach przemiany energetycznej paliw 
oraz produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. dyrektor od-
działu laboratorium elektrotechniki przedstawił stosowane 
przez ORGREZ metody diagnostyki systemów izolacyjnych 
elektrycznych maszyn wirujących. W swoim wystąpieniu pre-
legent omówił metody diagnostyki.

dyskutowano nad programem obchodów 100-lecia ozW seP. 
Informację o wdrażaniu rodo w oddziale przedstawił wice-
prezes ozW artur  kozłowski. 

6 czerwca 2018 r.
 szkolenie seminaryjne zorganizowane wraz ze Śląską 
okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Udział wzięły 42 oso-
by. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Techniki i techno-
logie led. jak wyeliminować zagrożenia”, który wygłosił Bogdan 
skorupka oraz wykładu nt. „Praktyczne zastosowania programu 
dIalUX” przedstawionego przez Mariusza Micka. obaj wykła-
dowcy są przedstawicielami firmy ES SYSTEM SA.

Fot. 1. Prezentacja firmy ORGREZ S.A. 
po prawej: przewoźna instalacja 

firmy ORGREZ do regeneracji oleju 
transformatorowego

4 czerwca 2018 r.
 Posiedzenie Prezydium ozW seP. omówiono przygoto-
wania do zebrania zarządu w TAURON Dystrybucja SA Oddział 
w Będzinie w dniu 11 czerwca 2018 r. 

Fot. 2. Od lewej: Artur Kozłowski, Jerzy Barglik, Jacek Janas,  
Teresa Machoń, Mariusz Saratowicz

Fot. 3. Uczestnicy szkolenia w sali nr 4  
Domu Technika NOT w Katowicach

8 czerwca 2018 r.
 Udział prezesa ozW seP prof. jerzego Barglika oraz człon-
ków zarządu ozW – andrzeja klaczkowskiego i  artura ko-
złowskiego w obchodach Międzynarodowego dnia elektryki 
w Warszawie – Międzylesiu.
Między innymi, zostały tam wręczone dyplomy dla kół biorą-
cych udział w konkursie na „najaktywniejsze koło seP w roku 
2017”. z ozW seP w konkursie brały udział trzy koła.  koło seP 
nr 2 przy TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łazi-
ska zajęło II miejsce w grupie C, koło seP nr 45 przy Instytucie 
EMAG zajęło III miejsce w grupie B, a koło seP nr 26 – IV miejsce 
w grupie kół Terenowych.

11 czerwca 2018 r.
 IV zebranie zarządu ozW seP w kadencji 2018-2022 od-
było się na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 
ul. kościuszki 92. otwarcia zebrania dokonał prezes ozW seP 
prof. jerzy Barglik. 
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referat techniczny przedstawił sebastian górecki z TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, a o działalności koła seP 
nr 2 mówił prezes koła rafał Pluta.
działalność firmy TAURON Dystrybucja SA przedstawił dyrektor 
ds. majątku TAURON Dystrybucja S.A. – kazimierz harężlak. Pre-
zes ozW jerzy Barglik w towarzystwie dyrektora kazimierza 
harężlaka wręczyli dwie złote i dwie srebrne odznaki hono-
rowe seP członkom koła seP nr 2.
rekomendacja seP dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługo-
wego GAMARK Sp. z o.o. w katowicach została wręczona przez 
prezesa jerzego Barglika i dyrektora ośrodka rzeczoznawstwa 
seP krzysztofa Borkiewicza na ręce prezesa firmy krzysztofa 
zielińskiego, natomiast koledze sebastianowi góreckiemu zo-
stała wręczona legitymacja specjalisty seP w dziale 15. – sieci 
elektroenergetyczne.

specjalne podziękowanie 
w  postaci złotego Pióra 
Śląskich nr 9 wręczył prezes 
jerzy Barglik krzysztofowi 
Borkiewiczowi za opraco-
wanie zeszytu historyczne-
go nr 1. zeszyt ten zawiera 
historię koła seP nr 2. 
Podczas zebrania prezes 
jerzy Barglik poinformo-
wał zebranych o  działalno-
ści oddziału w  okresie od 
ostatniego zebrania w Elek-
trowni Jaworzno III. zarząd 

przyjął dwie uchwały w sprawach członkowskich. Piotr Wojtas 
przedstawił ramowy program obchodów 100-lecia ozW seP.

13 czerwca 2018 r.
 Udział członków koła seP nr 4 przy Elektrowni Łaziska 
w  spływie kajakowym długości 7 km rzeką rudą, a  później 
w  spotkaniu przy ognisku z gitarami i akordeonami. Impreza 
została zorganizowana przez koło nr 4 razem ze stowarzysze-
niem sportowo-kulturalnym elekTro.
 spotkanie wyjazdowe Prezydiów oddziałów seP – zagłę-
bia Węglowego oraz łódzkiego. Miejscem spotkania był nie-
borów. Przed obradami wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzi-
li z przewodnikiem Pałac w nieborowie, manufakturę majoliki 
oraz romantyczny park w arkadii. 

Fot. 4. Sebastian Górecki przestawia referat techniczny

Po zebraniu odbyło się spotkanie delegatów na Walny zjazd 
delegatów seP w Poznaniu.

Fot. 5. Uczestnicy spotkania w Nieborowie

16 czerwca 2018 r.
 W oddziale gliwic-
kim seP odbyło się spo-
tkanie z okazji 90-lecia 
urodzin ludwika Pinko, 
byłego dyrektora tech-
nicznego Energopomia-
ru Sp. z o.o. 
gospodarzem spotkania 
był adam smolik, pre-
zes spółki Energopomiar 
w  gliwicach i członek 
rady nadzorczej Energo-
pomiaru-Elektryka.

Fot. 6. Uroczystość Jubileuszowa Ludwika Pinko

na obradach poruszane zostały tematy związane z Wzd w Po-
znaniu. Wymieniono doświadczenia w  zakresie działalności 
szkoleniowej, egzaminacyjnej, wydawniczej i rzeczoznawczej. 
spotkanie minęło w milej, przyjacielskiej atmosferze.
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z okazji 90-lecia urodzin ludwik Pinko otrzymał z rąk prezesa 
 ozW seP prof. jerzego Barglika Medal im. prof. stanisława an-
drzejewskiego.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: dziekan Wydziału elektrycz-
nego Politechniki Śląskiej prof. Paweł sowa, jacek szyke (czło-
nek rn TAURON Polska Energia S.A.), jan kurp (członek rn SBB 
ENERGY S.A.), prof. Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), 
krzysztof kolonko z zarządu głównego seP.

19 czerwca 2018 r. 
 spotkanie zarządu koła seP nr 4 przy TAURON Wytwa-
rzanie SA Oddział Elektrownia Łaziska. Podczas spotkania pod-
sumowano zrealizowane imprezy: „Fizyczne fascynacje” oraz 
spływ kajakowy. 
omówiono organizację zebrania zarządu ozW seP w  dniu 
10 września połączonego z obchodami dnia energetyka oraz 
kolejnego zebrania członków koła. omówiono również plan 
spotkań z okazji 100-lecia seP-u w roku 2019.

20 czerwca 2018 r.
 spotkanie uczestników majowej wycieczki do Portuga-
lii w sali prezydialnej ozW seP. Uczestników powitał prezes 
ozW seP jerzy Barglik. Teresa Machoń wręczyła uczestnikom 
wycieczki certyfikaty potwierdzające udział w IV wycieczce 
zagranicznej zorganizowanej przez ozW seP oraz pisemną 
relację z wycieczki opracowaną przez Barbarę adamczewską. 
spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. 

20-21 czerwca 2018 r.
 Po raz kolejny w Międzynarodowym Centrum kongreso-
wym w katowicach odbyła się XI edycja Międzynarodowych 
Targów Wynalazków i Innowacyjności InTarg 2018. oddział 
zagłębia Węglowego seP został zaproszony do udziału w kon-
ferencji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
na Targach oddział reprezentował krzysztof Borkiewicz – dy-
rektor ośrodka rzeczoznawstwa ozW. 

21 czerwca 2018 r.
 W domu Technika noT w katowicach odbyło się ostat-
nie w tym półroczu zebranie członków koła Terenowego nr 26 
oraz klubu seniora. zebranie prowadził prezes koła stanisław 
Walczak, który poinformował zebranych o działalności od-
działu w mijającym miesiącu, o wynikach konkursu na „najak-
tywniejsze koło seP w 2017 roku”. koło Terenowe nr 26 zajęło 
tym razem IV miejsce w grupie kół Terenowych. Prelekcję nt. 
„stan prawny ochrony przeciwporażeniowej o  napięciu do 
1 kV” wygłosił inż. jerzy jóźwik. Podczas spotkania przeprowa-
dzono trzy konkursy z nagrodami o tematyce poprzedniego 
zebrania.

Fot. 8. Po wręczeniu certyfikatów

Fot. 7. Uczestnicy spotkania

Fot. 9. Jerzy Jóźwik (z lewej) przedstawia referat

21-24 czerwca 2018 r.
 W Poznaniu odbył się XXXVIII Walny zjazd delegatów 
seP. W zjeździe wzięła udział delegacja ozW seP w nastę-
pującym składzie: delegaci – jerzy Barglik, Teresa Machoń, 
 Teresa  skowrońska, joanna janus-jurczyk, Bogdan Czarnec-
ki,  sławomir kasprzyk, andrzej klaczkowski, artur kozłowski, 
zbigniew kotuła, aleksy kuźnik, Mariusz saratowicz, Barbara 
szendzielorz, jarosław Walas i Piotr Wojtas oraz jan kurek – se-
kretarz głównego sądu koleżeńskiego seP i Iwona gajdowa 
– redaktor naczelna Energetyki i Spektrum. 
W wyniku wyborów prezesem seP ponownie został Piotr 
 szymczak. z naszego oddziału do komisji rewizyjnej został 
wybrany henryk Tymowski. Iwo Cholewicki otrzymał godność 
Członka honorowego seP – tj. najwyższe wyróżnienie seP.
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22 czerwca 2018 r.
 z okazji nadania godności Członka honorowego seP 
Iwo Cholewickiemu, w dniu 22 czerwca na Wzd seP, odbyło 
się w sali prezydialnej spotkanie delegatów na Wzd, pracow-
ników Biura ozW z  nowym Członkiem honorowym seP Iwo 
Cholewickim, by złożyć mu gratulacje.

28 czerwca 2018 r.
 W sali prezydialnej ozW seP odbyło się spotkanie z oka-
zji jubileuszu 85-lecia urodzin aleksego kuźnika – Członka 
honorowego seP, zasłużonego seniora seP, byłego dyrekto-
ra ośrodka rzeczoznawstwa seP, członka komisji Wyróżnień 
i odznaczeń seP oraz IrseP, przewodniczącego oddziałowej 
komisji Wyróżnień i odznaczeń. 

Fot. 11. Uczestnicy WZD SEP

Fot. 10. Delegaci z OZW SEP na Rynku w Poznaniu

Fot. 12. Prezes Jerzy Barglik wręcza Iwo Cholewickiemu Adres gratulacyjny

Fot. 13. Spotkanie z okazji Jubileuszu 85-lecia Aleksego Kuźnika

5 lipca 2018 r.
 zebranie komitetu organizacyjnego 100-lecia oddziału 
zagłębia Węglowego seP. 
 W dniu 5 lipca w Biurze ozW seP odbyło się spotkanie 
prezesów – oddziału zagłębia Węglowego seP prof. jerzego 
Barglika i oddziału Częstochowskiego seP prof. kazimierza 
 jagieły. spotkanie poświęcone było współpracy przy wydawa-
niu Śląskich Wiadomości Elektrycznych. 

Fot. 14. Od lewej: prezes Oddziału Częstochowskiego SEP  
Kazimierz Jagieła oraz prezes OZW Jerzy Barglik

9 lipca 2018 r.
 W sali prezydialnej ozW odbyło się posiedzenie Prezy-
dium ozW seP w składzie poszerzonym o członków zarządu 
ozW seP – anetę szubert i Piotra Wojtasa (przewodniczące-
go komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia). oprócz 
spraw bieżących oddziału zostały omówione dalsze prace 
związane z organizacją obchodów 100-lecia.
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10 lipca 2018 r.
 W sali prezydialnej ozW seP odbyło się posiedzenie od-
działowej komisji historycznej pod przewodnictwem Tomasza 
kołakowskiego. na spotkaniu obecni byli także – prezes ozW 
jerzy Barglik i  sekretarz-skarbnik Teresa Machoń. Tematem 
było opracowanie wydawnictwa na 100-lecie ozW seP.

zebranie prowadził sławomir Cieślik – przewodniczący Wal-
nego zjazdu delegatów. Ukonstytuował się skład gkr: prze-
wodniczący – Marek Magdziarz, zastępca przewodniczącego 
– Maciej Bylica, sekretarz Beata Chojnacka.

19 lipca 2018 r.
 jednodniowe szkolenie przed egzaminami kwalifika-
cyjnymi z zakresy g-1 oraz egzaminy (komisja kwalifikacyjna 
nr 108).

20-22 lipca 2018 r.
 rajd koła seP nr 20 przy Energoaparaturze SA do jury 
krakowsko-Częstochowskiej. Bazą rajdu był domek kol. lecha 
Piacki w kroczycach–lgotce.

23 lipca 2018 r.
 W sali prezydialnej ozW seP odbyło się posiedzenie 
Prezydium ozW seP oraz komitetu organizacyjnego ob-
chodów 100-lecia ozW seP. zostały omówione sprawy bie-
żące. Piotr Wojtas przedstawił wstępny kosztorys obchodów 
100-lecia, a artur kozłowski projekt programu konferencji, 
która ma się odbyć podczas IX katowickich dni elektryki 
w maju 2019 r.

Fot. 15. Posiedzenie Prezydium OZW SEP 

17 lipca 2018 r.
 W zarządzie głównym seP w Warszawie odbyło się pierw-
sze zebranie głównej komisji rewizyjnej seP, w której wziął 
udział kol. henryk Tymowski.

Fot. 16. Posiedzenie Komisji Historycznej OZW SEP, od lewej:  
Tomasz Kołakowski, Aleksy Kuźnik, Jerzy Barglik, Teresa Machoń

Fot. 17. Uczestnicy Zebrania GKR SEP

Fot. 18. Posiedzenie Prezydium OZW SEP i KO 

25 lipca 2018 r.
 Poranne spotkanie okolicznościowe w sali prezydialnej 
oddziału zagłębia Węglowego seP. 
W spotkaniu uczestniczyli: solenizant krzysztof Borkiewicz 
– dyrektor ośrodka rzeczoznawstwa, prezes ozW seP jerzy 
Barglik, wiceprezes Mariusz saratowicz, skarbnik Teresa Ma-
choń, Członek honorowy aleksy kuźnik oraz pracownicy Biura 
ozW seP.

26 lipca 2018 r.
 spotkanie Członków honorowych seP – aleksego kuźni-
ka oraz Tomasza kołakowskiego w sprawie wydania monogra-
fii  „100 lat ozW seP”. 
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30 lipca 2018 r.
 z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Tadeusza glinki, 
w Instytucie Maszyn i Napędów Elektrycznych KOMEL odbyło się 
spotkanie koleżeńskie. W spotkaniu z ozW seP uczestniczyli: 
prezes jerzy Barglik, sekretarz-skarbnik Teresa Machoń i jan 
kurek – były dyrektor ośrodka rzeczoznawstwa. z profesorem 
łączy Komel ścisła współpraca naukowo-badawcza, natomiast 
z ozW seP – wieloletnia partnerska współpraca na polu statu-
towym, jak i ze Śląskimi Wiadomościami Elektrycznymi. 

w  Elektrowni Łaziska oraz stan przygotowań do obchodów 
100-lecia oddziału.

27 sierpnia 2018 r.
 spotkanie robocze w siedzibie ozW seP Członka hono-
rowego seP aleksego kuźnika z prezesem koła seP nr 1 an-
drzejem Czajkowskim. Przedmiotem spotkania były sprawy 
związane z opracowaniem historii oddziału.

28 sierpnia 2018 r.
 na zaproszenie Wojewody Śląskiego jarosława Wieczorka  
odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie poświęcone 
przygotowaniom do obchodów 100-lecia oddziału zagłębia 
Węglowego seP. W spotkaniu uczestniczyli prezes ozW seP prof. 
jerzy Barglik oraz Piotr Wojtas – przewodniczący komitetu or-
ganizacyjnego obchodów 100-lecia ozW seP. Wojewoda wyraził 
zgodę na objęcie Patronatem honorowym jubileuszu 100-lecia 
ozW seP. Wcześniej, taką zgodę wyrazili: Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego, przewodniczący górnośląsko-zagłębiowskiej 
Metropolii oraz prezydent katowic. Ustalono, że konferencja na-
ukowo-techniczna, która ma się odbyć w dniu 29 maja 2019 r. 
podczas IX  katowickich dni elektryki, będzie miała miejsce 
w sali sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim.

29 sierpnia 2018 r.
 Przewodniczący oddziałowego sądu koleżeńskiego 
ozW seP jan kurek wziął udział w zebraniu zarządu główne-
go seP w Warszawie, podczas którego przedstawił swoje uwa-
gi do protokołu z Walnego zjazdu delegatów seP w Poznaniu. 
Uwagi do protokołu zgłosił również Piotr Wojtas.
 Także w tym dniu, prezes ozW seP prof. jerzy Barglik 
(prezes seP w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014) spotkał się 
ze swoim poprzednikiem na stanowisku prezesa seP prof. sta-
nisławem Bolkowskim. spotkanie miało miejsce na Politech-
nice Warszawskiej. Celem spotkania była wymiana poglądów 
dotycząca obchodów jubileuszowych 100-lecia seP.
W godzinach późniejszych odbyło się spotkanie prof. jerzy Bar-
glik z prof. danutą koradecką – dyrektorem Centralnego Insty-
tutu ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

30 sierpnia 2018 r.
 Prezes ozW seP prof. jerzy Barglik wraz z zarządem ozW 
seP wystosował adres gratulacyjny do nowego prezesa zarzą-
du ELEKTROBUDOWY S.A. romana Wojciecha Przybyła.

Więcej informacji w „Aktualnościach” na stronie www.sep.katowice.pl 

mgr Barbara Adamczewska, kierownik Biura OZW SEP

Fot. 19. Z kwiatami – prof. Tadeusz Glinka

1 sierpnia 2018 r.
 na terenie Zakładu Informatyki, Automatyki i Doskonalenia 
Zawodowego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie w sprawie 
wydawania Śląskich Wiadomości Elektrycznych oraz współpracy 
ośrodków rzeczoznawstwa – ozW seP i oddziału Bielsko-Bial-
skiego seP. W spotkaniu udział wzięli: janusz juraszek – prezes 
oddziału Bielsko-Bialskiego seP, ryszard Migdalski – wicepre-
zes, a ze strony ozW seP – prezes jerzy Barglik, dyrektor ośrod-
ka rzeczoznawstwa ozW seP krzysztof Borkiewicz oraz przed-
stawiciel oddziału gliwickiego seP Bogumił dudek. 

2 sierpnia 2018 r.
 W krakowie na Cmentarzu salwatorskim odbyło się ostat-
nie pożegnanie prof. Mariana nogi, wspaniałego człowieka, 
wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycz-
nego. W pogrzebie wzięło udział czterech Członków hono-
rowych stowarzyszenia elektryków Polskich – jerzy Barglik, 
 Tadeusz glinka, jan strzałka i zbigniew hanzelka. Profesor 
zmarł 28 lipca 2018 r. w wieku 79 lat. 

20 sierpnia 2018 r.
 W sali prezydialnej oddziału zagłębia Węglowego seP 
odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ozW. omówiono 
sprawy bieżące, program wrześniowego zebranie zarządu 


