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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
8 grudnia 2015 r. – 27 stycznia 2016 r.

8 grudnia 2015 r. 
 Odbyło się seminarium szkoleniowe, zorganizowane 
przez Sekcję Energetyki i Koło nr 9 Oddziału Gliwickiego 
SEP. Temat seminarium to „Wybrane aspekty budowy linii 
kablowych 110  kV”. Prelegentami byli przedstawiciele firm 
 Tele-Fonika Kable S.A. z Krakowa oraz Energotest Sp. z o.o. 
z Gliwic. 
 Ostatnie w 2015 roku zebranie Prezydium Oddziału Gli-
wickiego SEP, poświęcone m.in. dalszemu omawianiu za-
gadnień związanych z realizacją wniosków z WZDO z 2014 r. 
w zakresie kierunków działania OGl SEP. Przedstawiona i omó-
wiona została również Instrukcja kancelaryjna, która zacznie 
obowiązywać w OGl SEP od początku 2016 r. oraz ustalony 
został program najbliższego zebrania Zarządu Oddziału. Po-
nadto w poczet członków SEP została przyjęta 1 osoba.

15 grudnia 2015 r. 
 Rozstrzygnięty został 47. już Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową z elektryki, zorganizowany – jak co roku – przez 
Oddział Gliwicki SEP, Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej 
oraz Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Po-
litechniki Śląskiej. Do konkursu zgłoszonych zostało 5 prac 
i projektów dyplomowych, wykonanych przez dyplomantów 
Politechniki Śląskiej. 

getyki i Sterowania Układów, Instytutu Metrologii, Elektro-
niki i Automatyki oraz Katedry Energoelektroniki, Napędu 
Elektrycznego i Robotyki (ex aequo nagrody II stopnia), 

 inż. Tomasz Kaczmarczyk z Katedry Elektryfikacji i Automa-
tyzacji Górnictwa (wyróżnienie).

19 grudnia 2015 r. 
 Odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze członków 
bardzo prężnie działającego Knurowskiego Koła Terenowego 
nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP, połączone z biesiadą górniczą. 
Zarząd Koła złożył sprawozdanie z  działalności oraz sprawoz-
danie finansowe za 2015 r., a także przedstawione i omówione 
zostały kierunki działania Koła na 2016 r. Prezes Koła, kol. Krzysz-
tof Dusza złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne 
i noworoczne, życząc głównie szczęścia górniczego. Część nie-
oficjalną uświetnił akompaniament akordeonowy, a  biesiada 
z golonką i piwem trwała do późnych godzin wieczornych.

Fot. 1. Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Nagrody w ww. konkursie w 2015 r. otrzymali: 
 mgr inż. Sławomir Gandyra z Instytutu Elektroniki (nagroda 

I stopnia), 
 mgr inż.  Tomasz Bednarczyk, inż. Marek Bensz i  mgr inż. 

Krzysztof  Przybyła odpowiednio z Instytutu Elektroener-

Fot. 2. Stół prezydialny Koła nr 48... jeszcze bez golonki

21 grudnia 2015 r. 
 Zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, poświęco-
ne głównie zatwierdzeniu wstępnego planu finansowego 
na 2016  r., pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Go-
spodarczo-Finansową Oddziału. W dyskusji na temat finan-
sów Oddziału padło wiele głosów wskazujących przyczyny 
zmniejszających się przychodów z działalności gospodarczej. 
Główny powód tej sytuacji upatrywany był w  rosnącej, nie 
zawsze uczciwej, konkurencji w zakresie organizacji kursów 
i szkoleń, przygotowujących do egzaminów na uprawnienia 
kwalifikacyjne. Wg dyskutantów – tylko poszukiwanie nowych 
 kierunków działalności daje nadzieję na lepszą przyszłość.
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Fot. 4. Zaproszeni goście  w sali NOT

13 stycznia 2016 r. 
 W sali NOT odbyło się spotkanie noworoczne Gliwickie-
go Oddziału SEP. Prezes Oddziału kol. Jan Kapinos przywitał 
gości, a  następnie przedstawił sprawozdanie z działalności 
Oddziału w 2015 r. oraz omówił najważniejsze zamierzenia 
na 2016 r. Odczytany został również list prezesa SEP Piotra 
Szymczaka do uczestników spotkania, po czym wystąpili za-
proszeni goście.
Decyzją Zarządu Głównego SEP wielu członkom Oddziału, 
którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju SEP i ogólnie po-
jętej elektryki, przyznane zostały odznaczenia i medale. 
Odznaczeni zostali: 
 Ewa Jastrzębska – godnością Zasłużonego Seniora SEP, 
 Kazimierz Gierlotka, henryk Kopyciak oraz Andrzej Sielski – 

Szafirowymi Odznakami honorowymi SEP,
 Koło nr 25 przy OPA-ROW Sp. z o.o. oraz Marian Jaksik 

i  Andrzej Manczyk – Złotymi Odznakami honorowymi SEP,
 Zbigniew Gacek, Wiesław Goc, Jerzy Ihnatowicz, Marek 

Kryciński, Zbigniew lelowicz, Stefan Paszek, Bolesław 
 Pochopień, Paweł Sowa, Piotr Zientek oraz Celina ludera  
– Srebrnymi Odznakami honorowymi SEP,

 Szymon Ciura – Medalem im. prof. Stanisława Fryzego,
 Andrzej Materzok, Adam Sobel oraz Tadeusz Skrobol – Me-

dalami im. prof. Jana Obrąpalskiego,
 Kazimierz Kapinos i Kazimierz Kiszka – Medalami im. prof. 

Alfonsa hoffmana.
Wyróżnienia Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP otrzymali na-
tomiast koledzy: Kazimierz Boba, Andrzej Ciepły, Włodzimierz 
Gwiżdż, Łukasz hopko i Bogusław Kasperczyk. 
W trakcie uroczystości wręczono również nagrody laureatom 
XLVII Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki.

Fot. 3. Odznaczający i odznaczeni Szafirowymi  
Odznakami Honorowymi SEP

Oficjalną część spotkania noworocznego uświetnił i  zakoń-
czył występ artystów z Agencji Artystycznej „Broadway”, któ-
rzy w  swoich piosenkach przenieśli uczestników w barwne 
lata trzydzieste. Nie zabrakło też w  ich występie bardziej 
współczesnych piosenek oraz świątecznego, bożonarodze-
niowego akcentu.

Fot. 5. Broadway na scenie, czyli NY w Gliwicach...

Spotkanie koleżeńskie, które było kolejnym punktem progra-
mu, rozpoczęło się toastem za pomyślność w Nowym 2016 
Roku. Było ono – jak co roku – okazją do rozmów między 
uczestnikami spotkania i pozwoliło wszystkim na spędzenie 
kilku godzin w miłej i przyjaznej atmosferze.

18 stycznia 2016 r. 
 Odbyło się zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, 
poświęcone w większości omówieniu spraw finansowych Od-
działu oraz planom działania Oddziału na najbliższe miesiące. 
Przedstawiony został również i przyjęty przez Prezydium har-
monogram posiedzeń Zarządu OGl SEP na I półrocze 2016 r., 
a także plan imprez o charakterze integracyjnym na 2016 r. Po-
nadto w poczet członków SEP przyjęto 22 osoby.
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23 stycznia 2016 r. 
 Odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji 
Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP, tym razem w sali hote-
lu  Malinowski Business. liczne grono członków i sympatyków 
ww. Sekcji wraz z osobami towarzyszącymi bawiło się wspa-
niale przy akompaniamencie zespołu Kukuła disco.

Bardzo bogate menu, doskonałe humory i muzyka chwyta-
jąca za serce zapewniły zabawę do późnych godzin wieczor-
nych dla najmniej wytrwałych, a nawet do wczesnych godzin 
porannych dla najwytrwalszych, ale niekoniecznie tych naj-
młodszych... 

27 stycznia 2016 r. 
 Spotkanie noworoczne Koła nr 10 Oddziału Gliwickiego 
SEP. Koło to jest największym Kołem Gliwickiego Oddziału 
i skupia 114 członków, w tym aż 35 emerytów – byłych pra-
cowników Politechniki Śląskiej, w zdecydowanej większo-
ści – Wydziału Elektrycznego ww. Uczelni. W części oficjalnej 
prezes Koła, kol. Tomasz Rusek, podsumował działalność Koła 
w  2015  r. oraz przed stawił krótko zamierzenia na najbliższy 
rok. Nie obyło się oczywiście bez życzeń wszelkiej pomyślności 
w 2015 r., do których dołączyli się prezes OGl SEP Jan  Kapinos 
oraz dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa. Prof. 
Sowa w swym wystąpieniu stwierdził m.in., że 2015 r. był wspa-
niałym rokiem dla Wydziału Elektrycznego. Wydział obchodził 
bowiem uroczyście 70-lecie swego istnienia, a Gliwicom po-
wierzona została organizacja XVII Ogólnopolskich Dni Młode-
go Elektryka. Ponadto Wydział Elektryczny i dziekan osobiście 
otrzymali szereg nagród i wyróżnień, również SEP-owskich. 
Spotkanie to – jak co roku  – było okazją do licznych rozmów 
i wymiany poglądów nie tylko na naukowe tematy. Smaczne 
jedzenie i niezłe wino pozwoliły wszystkim na spędzenie kilku 
godzin w miłej i serdecznej atmosferze.

Fot. 6. Poloneza czas zacząć – oficjalne rozpoczęcie spotkania

Fot. 7. „Starzy bywalcy” i tym razem nie zawiedli zarówno przy stole...

Fot. 8. ...jak i na parkiecie

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 9. Stół prezydialny w przerwie spotkania




