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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
15 listopada 2017 r. – 13 stycznia 2018 r.

15 listopada 2017 r. 
 Drugie w cyklu jesiennym seminarium szkoleniowe Sekcji 
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP, 
zorganizowane przy współudziale Śląskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa (pierwsze odbyło się 25 października 
2017 r.). Temat seminarium to Nowe rozwiązania rozdzielnic 
nn w obudowach metalowych i z tworzyw termoutwardzalnych 
i prowadził je mgr inż. Damian Asztabski z INCOBEX Sp. z o.o. 
z Bielska-Białej.

21 listopada 2017 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym m.in. omawiane 
były poszczególne pozycje wstępnego planu finansowego 
Oddziału na 2018 r. Ponadto przedstawione zostały termi-
ny najbliższych WZK oraz szczegóły dotyczące ich obsady ze 
strony członków Zarządu OGl SEP. Ustalony został ostateczny 
termin zebrania Zarządu Oddziału, na którym omawiany bę-
dzie wstępny plan finansowy Oddziału na 2018 r., natomiast 
w poczet członków OGl SEP przyjęto 5 osób.

 Sekcja Elektroniki, Automatyki i Informatyki OGl SEP wraz 
z Katedrą Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej i Studenckim Kołem OGl SEP zorganizowała wykład 
pod tytułem Ledy w praktyce, na którym przedstawiciel firmy 
KANLUX S.A. zaprezentował właściwości najnowszych kon-
strukcji diod LED oraz rozwiązania oświetleniowe z wykorzy-
staniem tych diod, opracowane w ww. firmie. Firma ta jest wio-
dącym przedsiębiorstwem sektora oświetleniowego o randze 
międzynarodowej, zatrudniającym w kraju i w zagranicznych 
spółkach zależnych kilkuset pracowników. 

Wykład wzbogacony został konkursami wiedzy o  właści-
wościach światła i diodach LED. Liczne grono słuchaczy chęt-
nie włączało się w dyskusję, a zwycięzcy konkursów otrzymali 
upominki ufundowane przez firmę. 

22 listopada 2017 r. 
 Trzecie jesienne seminarium szkoleniowe Sekcji Instalacji 
i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane we współ-
pracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Pre-
lekcję na temat Nowoczesne systemy sterowania i źródła oświe-
tlenia ulic – nowe typy słupów do mocowania opraw przedstawił 
mgr inż. Sławomir Melski z firmy ALUMAST S.A. z Wodzisławia 
Śląskiego.

24 listopada 2017 r. 
 W siedzibie Oddziału zorganizowana został prelekcja 
z prywatnego wyjazdu turystycznego do Nepalu prof. Kazimie-
rza Gierlotki pod tytułem Nepal – stupy i ludzie. Profesjonalny 
komentarz dotyczący zwiedzanych miejscowości i  obiektów 
(zwła szcza buddyjskich i hinduskich budowli sakralnych) oraz 
wrażeń ze spotkań z bardzo życzliwymi ludźmi został uzupeł-
niony pięknymi zdjęciami i filmikami z wyprawy. 

Fot. 1. Słuchacze w sali wykładowej Wydziału Elektrycznego

29 listopada 2017 r. 
 Kolejne seminarium szkoleniowe Sekcji Instalacji i Urzą-
dzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane przy współudziale 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezentację 
na temat Inteligentne stacje transformatorowe i ich współpraca 

Fot. 2. Droga do Pokhary
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z  inteligentnymi rozdzielnicami SN i nn przedstawili mgr inż. 
Marek Gałązka i mgr inż. Artur żmijowski z ZPUE KORONEA 
Włoszczowa.

7 grudnia 2017 r. 
 Sekcja Energetyki OGl SEP wraz z  Kołem SEP przy TAU-
RON Dystrybucja SA Oddz. w  Gliwicach zorganizowała semi-
narium szkoleniowe na temat Standardy techniczne – ogólne 
wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz rozdzielni WN 
i SN w  TAURON Dystrybucja SA. Na poprzednich spotkaniach, 
dotyczących standaryzacji, prezentowane były standardy do-
tyczące stacji transformatorowych SN/nn oraz standard zwią-
zany z budową układów uziomowych w sieci TAURON Dystry-
bucja SA. Tym razem omówione zostały ogólne wymagania 
techniczne budowy stacji WN/SN, zaprezentowane w  stan-
dardzie technicznym nr 9/2015, opracowanym przez Biuro 
Standaryzacji Tauronu. Ta tematyka cieszyła się tak dużym za-
interesowaniem, że czas przewidziany na spotkanie okazał się 
niewystarczający, w związku z czym planowane jest kolejne 
seminarium poświęconego temu zagadnieniu.

8 grudnia 2017 r. 
 Piąte w jesiennym cyklu seminarium szkoleniowe Sekcji 
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane 
we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa. Prezentację pod tytułem Ochrona odgromowa i prze-
pięciowa odnawialnych źródeł energii: instalacje PV i biogazow-
nie przedstawił mgr inż. Krzysztof Wincencik wraz z mgr. inż. 
 Tomaszem Sępem z firmy DEHN Sp. z o.o. Oddz. Kraków.

12 grudnia 2017 r. 
 Ostatnie w 2017 r. zebranie Zarządu OGl SEP, na którym 
m.in. przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Za-
rządu Oddziału w 2017  r. Głównym tematem tego zebrania 
było omówienie i zatwierdzenie wstępnego planu finansowe-
go Oddziału na 2018 r., który uzyskał pozytywną opinię Komi-
sji gospodarczo-finansowej Oddziału. 

13 grudnia 2017 r. 
 Ostatnie w 2017 r. seminarium szkoleniowe Sekcji Insta-
lacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane wraz ze 
Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Prelegentem 
był mgr inż. Robert Maczionsek z firmy EMITER Sp. z o.o. z Kato-
wic, który przedstawił temat Współpraca instalacji inteligentne-
go budynku ze źródłami odnawialnymi. Łącznie w 2017 r. w ww. 
seminariach szkoleniowych wzięło udział 627 osób.

28 grudnia 2017 r. 
 Również ostatnie już w 2017 r. zebranie Prezydium OGl 
SEP, na którym dokonano m.in. podsumowania działalności 
Oddziału w mijającym 2017 r. Kol. Prezes podzielił się ponadto 
informacjami z zebrania 15. Rady Prezesów Oddziałów, które 
miało miejsce 15 grudnia 2017 r. w Warszawie.

7 stycznia 2018 r. 
 64-osobowa grupa członków Oddziału Gliwickiego SEP 
oraz osób towarzyszących uczestniczyła w Poranku Noworocz-
nym – koncercie w siedzibie NOSPR w Katowicach, poświęco-
nym 100. rocznicy urodzin Leonarda Bernsteina. 

 Rozstrzygnięty został XLIX Konkurs na najlepszą pracę dy-
plomową z elektryki w 2017 r., zorganizowany tradycyjnie przez 
Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP przy Politechnice Śląskiej przy 
współudziale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa i Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Śląskiej. Po zapoznaniu się z pracami dyplomowy-
mi oraz ich prezentacjami Komisja Konkursowa postanowiła 
przyznać następujące nagrody:
I nagroda – inż. Grzegorz Zioło,
II nagroda – mgr inż. Wojciech Czernek,
III nagroda – mgr inż. Daria Macha,
III nagroda – inż. Monika Mikołajczyk,
wyróżnienie – mgr inż. Tomasz Gamrat,
wyróżnienie – mgr inż. Wojciech Kuchcik.
Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Fot. 3. Uczestnicy seminarium w sali obrad

Fot. 4. Laureaci Konkursu przed ogłoszeniem wyników
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Fot. 5. Melomani z Gliwic przed siedzibą NOSPR

Główni wykonawcy koncertu to: Jerzy Maksymiuk – dyrygent, 
Bożena Bujnicka – sopran, Tomasz Kuk – tenor, Narodowa Or-
kiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach.
Program koncertu obejmował utwory Leonarda Bernsteina, 
George’a Gershwina i Aarona Coplanda.

10 stycznia 2018 r. 
 Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. Spo-
tkanie to zaszczycili swą obecnością prezes SEP Piotr Szym-
czak, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. 
Paweł Sowa, prezesi i członkowie sąsiednich oddziałów SEP 
i stowarzyszeń FSN NOT oraz zaproszeni goście, wśród których 
dominowali członkowie Koła OGl SEP z Politechniki Śląskiej 
i przedstawiciele firm z regionu. Obecni byli również nasi przy-
jaciele ze Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Repu-
blice Czeskiej. Prezes Oddziału Jan Kapinos przedstawił relację 
z działalności w mija jącym roku i zarys zamierzeń na najbliższą 
przyszłość, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Prezes SEP 
Piotr Szymczak przedstawił krótko dokonania SEP w 2017 r. 
i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem w roku wyborczym, 
a w towarzystwie przedstawicieli Bielsko-Bialskiego Oddziału 
SEP wręczył Medal im. inż. Karola F. Pollaka, przyznany dla OGl 
SEP przez ww. Oddział, natomiast prezes Oddziału Zagłębia Wę-
glowego SEP, prof. Jerzy Barglik, wręczył przyznany dla OGl SEP 
przez ww. Oddział Medal im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza.
Wręczone zostały również liczne odznaczenia honorowe i me-
dale poszczególnym członkom Gliwickiego Oddziału SEP za 
wyróżniające się osiągnięcia w pracy na rzecz elektryki oraz 
wkład w działalność statutową SEP, a  także nagrody dla lau-
reatów XLIX Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki 
w 2017 r. (szczegóły konkursu powyżej).
W części artystycznej spotkania swym niebanalnym głosem 
i nadzwyczajnym wdziękiem oczarowała uczestników gliwic-
ka wokalistka, Agnieszka Witomska, po czym prezes Jan Kapi-
nos wzniósł toast za pomyślność w 2018 roku. 

Fot. 6. Prezes SEP wśród części „medalistów”

Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku serwowa-
nym przez organizatorów i przysłowiowej lampce wina oraz 
przy ożywionej dyskusji w tzw. podgrupach w miłej atmosfe-
rze trwało do późnych godzin wieczornych. 

13 stycznia 2018 r. 
 Aż 70-osobowa grupa gliwickich SEP-owców i osób im 
towarzyszących uczestniczyła w spóźnionym nieco powitaniu 
Nowego 2018 Roku, chociaż obyło się to bez fajerwerków i wy-
strzałów, ale jednak z lampką szampana. Wydarzenie to miało 
miejsce w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w czasie koncertu 
Sylwester na bis, złożonego wyłącznie z bardziej lub mniej zna-
nych piosenek z tekstami Jacka Cygana. Ten 3-go dzinny spek-
takl zachwycił ucze stników nie tylko świetnie zaśpiewanymi 
piosenkami, ale również towarzyszącymi tym piosenkom licz-
nymi popisami choreograficznymi młodych artystów teatru 
oraz odgrywanymi tematycznymi scenkami do słów poszcze-
gólnych piosenek. Publiczność długo nie chciała dopuścić do 
opuszczenia sceny przez artystów teatru, a w foyer teatru oraz  
w kolejce do szatni można było usłyszeć najbardziej melodyjne 
piosenki z tego spektaklu, nucone w różnych tonacjach przez 
wielu uczestników 
tego niezwykle mi-
łego i  zapadającego 
w  pamięć artystycz-
nego wydarzenia.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP



Fot. 7.  
Najbardziej niecierpliwi 

uczestnicy koncertu 
już na widowni teatru


