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Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
12 września 2018 r. – 9 stycznia 2019 r.

12 września 2018 r. 
 Kilkunastoosobowa grupa członków Oddziału Gliwickie-
go SEP wzięła udział w 31. edycji corocznych targów bielskich 
ENERGETAB 2018. Targi te dla elektryków są doskonałą okazją 
do podejrzenia, co nowego oferują krajowi i zagraniczni pro-
ducenci energii i wszelakiego sprzętu i osprzętu elektryczne-
go oraz różnorodnej aparatury rejestracyjnej, zabezpiecza-
jącej, kontrolno-pomiarowej itp., a także wszelkiego rodzaju 
narzędzi i urządzeń, wykorzystywanych w energetyce i elek-
troenergetyce. W bieżącym roku wg organizatorów w targach 
wzięło udział 712 wystawców, którzy zajmowali ponad 3,5 ha 
powierzchni ekspozycyjnej, ale zwiedzających było o wiele, 
wiele więcej… 

17 września 2018 r. 
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Oma-
wiany był głównie stan przygotowań do obchodów 65-lecia 
Oddziału. Zatwierdzony został program najbliższego posie-
dzenia Zarządu OGl SEP, natomiast w poczet członków Od-
działu przyjętych zostało 7 osób.

20 września 2018 r.
 Zebrała się Kapituła Funduszu Stypendialnego OGl SEP, 
która rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkol-
ny 2018/2019 dla najlepszych uczniów szkół średnich o profilu 
elektrycznym i elektronicznym. Stypendia te w bieżącym roku 
otrzymali Mateusz Wołowczyk i Kamil Skoczyński z Technikum 

nr 4 w Bytomiu oraz Maciej Wycisk i Szczepan Dwornicki z ZST 
w Rybniku. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

26 września 2018 r. 
 Pierwsze w jesiennym cyklu Seminarium Sekcji Instala-
cji i  Urzą dzeń Elektrycznych OGl SEP. Tym razem referat na 
temat „Systemy sterowania oświetleniem zewnętrznym i we-
wnętrznym – przykłady, porównania” wygłosił mgr inż.  Marcin 
 Borowiec.

1 października 2018 r. 
 Zebranie Zarządu OGl SEP, na którym powołana została 
do życia Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycz-
nych. Na przewodniczącego tej Sekcji powołany został kol. Jan 
Popczyk. Ponadto powołana została Kapituła ds. Medalu 
im.  prof. L. Nehrebeckiego oraz zatwierdzona została wyso-
kość łącznej kwoty stypendiów, przyznanych dla najlepszych 
uczniów szkół średnich o  profilu elektrycznym i elektronicz-
nym na rok szkolny 2018/19. 

8 października 2018 r. 
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Naj-
ważniejszym punktem obrad był końcowy stan przygotowań 
do obchodów 65-lecia Oddziału. Określone zostały końcowe 
zadania i punkty do zrealizowania, wyznaczone zostały oso-
by odpowiedzialne za te zadania. Ponadto do grona członków 
OGl SEP przyjętych zostało 8 osób.

Fot. 1.  
Gliwiczanie 
na pamiątkowym 
zdjęciu  
z Prezesem SEP
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17 października 2018 r.
 Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału Gli-
wickiego SEP. Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością 
znamienici goście, wśród których wymienić można P.T. Wi-
ceprezesa SEP – Marka Grzywacza, Prorektora Politechniki 
Śląskiej – Tomasza Trawińskiego, Sekretarza Miasta Gliwice 
– Jerzego Karasińskiego, Starostę Powiatu Gliwickiego – 
Waldemara Dombka, Prodziekana Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej – Zbigniewa Kaczmarczyka i wielu in-
nych zaproszonych gości, w  tym – przedstawicieli innych 
Oddziałów SEP i członków OGl SEP. Obecny był również Pre-
zes Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice 
Czeskiej, Tadeusz Toman. 
Po powitaniu gości Prezes OGl SEP, Jan Kapinos przedstawił 
krótko długą historię Oddziału oraz jego stan osobowy, zmie-
niający się na prze strzeni lat. Omówił również dokonania po-
szczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału w ostatnim 
5-leciu oraz przedstawił zamierzenia na przyszłość. 
Jako pierwszy z  zaproszo nych gości głos zabrał kol. Marek 
 Grzywacz, który na ręce trzech os tatnich Prezesów Oddziału 

Fot. 3. Gospodarze i goście na saliFot. 2. Przemawia Prezes OGl SEP

Fot. 4. Trzej Prezesi Oddziału Gliwickiego SEP z jednym medalem Fot. 5. Gliwiccy Prezesi z medalami od katowickich Prezesek

przekazał Me dal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, przyzna-
ny Oddziałowi przez ZG SEP. 
Po licznych wystąpieniach zaproszonych gości kol. Marek Grzy-
wacz w towarzystwie Prezesa OGl SEP wręczył pozostałe odzna-
czenia i medale. W szczególności Szafirowe Odznaki Honorowe 
SEP przyznane zostały kol. Bogusławowi Dudkowi, Andrzejowi 
S. Grabowskiemu oraz Krzysztofowi Kolonce. Złote Odznaki Ho-
norowe SEP otrzymali kol. Barbara Zyskowska i Grzegorz Czem-
pik, natomiast Srebrnymi Odznakami SEP uhonorowani zostali 
kol. Szymon Ciura, Stanisław Kuberek i Robert Zając. Okoliczno-
ściowe Medale im. prof. Stanisław Fryzego otrzymali kol. Marek 
Holona i Bogusław Kasperczyk. Kol. Włodzimierz Gwiżdż wy-
różniony został Medalem im.  prof. Mieczysława Pożaryskiego, 
natomiast kol. Marian Kampik otrzymał Medal im. prof. Włodzi-
mierza Krukowskiego, zaś kol. Franciszek Bargiel stał się posia-
daczem Medalu im. prof. Jana Obrąpalskiego.
Na koniec dwaj ostatni Prezesi OGl SEP, kol. Andrzej S. Grabow-
ski i Jan Kapinos uhonorowani zostali Medalami im. dra inż. 
Zbigniewa Białkiewicza, przyznanymi im przez Oddział Zagłę-
bia Węglowego SEP.
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Po ww. dekoracjach nadszedł czas na referaty okolicznościo-
we. Pierwszy wystąpił kol. Marian Kampik, który wygłosił refe-
rat pod tytułem „Czas i jego pomiar”. Autorem drugiego refe-
ratu pod tytułem „Transformacja energetyki. Para dyg matyczny 
triplet i mapa oraz trajektoria” był kol. Jan Popczyk. Oba refera-
ty spotkały się z żywym zainteresowaniem, choć na dyskusję 
nie przewidziano już niestety czasu…

Pierwszym prelegentem był Mirosław Lazarek z firmy NKT S.A., 
który przedstawił prezentację na temat „Wybrane właściwości 
kabli i przewodów elektroenergetycznych w aspekcie wymagań 
wynikających z regulacji Unii Europejskiej CPR (Rozporządze-
nie nr  305/0011)”. Następnie referat wygłosił Mariusz Juraszus 
z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice. Omówił on w swym 
wystąpieniu zagadnienie współpracy zabezpieczeń głównie 
w  sieciach dystrybucyjnych TAURON-u, a jego prezentacja 
nosiła tytuł „Zastosowanie dynamicznej i adaptacyjnej funkcjo-
nalności EAZ”. Kolejny prelegent to Marcin Kaczmarek z ZPBE 
„ENERGOPOMIAR-ElEKTRyKA” Sp. z o.o., który w referacie „Od-
budowa zasilania KSE po awarii katastrofalnej (blackout)” omówił 
niezwykle interesujący problem restytucji zasilania odbiorców 
po tzw. blackoucie, z wykorzystaniem elektrowni wodnych.

Fot. 6. Profesorowie przed okolicznościowym audytorium

Fot. 7. Gromkie „Sto lat!” przepijane szampanem

Fot. 8. Kolejni prelegenci przed wymagającym audytorium

Ostatnim punktem programu było spotkanie koleżeńskie 
uczestników tej niezwykle miłej uroczystości, które trwało do 
późnych godzin wieczornych, ale zaczęło się – jak przystało na 
rangę uroczystości – toastem lampką szampana i odśpiewa-
niem tradycyjnego Sto lat! za pomyślność Gliwickiego Oddzia-
łu SEP i całego Stowarzyszenia w kolejnych – miejmy nadzieję, 
że długich  – latach ich działalności.

19 października 2018 r.
 Kolejna konferencja, zorganizowana przez Zespół ds. 
współpracy z przemysłem OGl SEP, tym razem pod tytułem 
„Nowoczesne rozwiązania w przemyśle elektroenergetycznym i 
automatyce”. 

Po pełnych ekspresji wystąpieniach ww. prelegentów nastąpi-
ła niekontrolowana i niezwykle ożywiona oraz merytoryczna 
dyskusja między uczestnikami spotkania, z czynnym udziałem 
autorów referatów, przy suto zastawionych stołach.

24 października 2018 r. 
 Drugie w jesiennym cyklu Seminarium Sekcji Instala-
cji i  Urzą dzeń Elektrycznych OGl SEP. Jego temat to „Bada-
nia ochrony przeciwporażeniowej w budynkach mieszkalnych 
– rodzaje, metody pomiarowe”, który zaprezentował mgr inż. 
 Roman Domański.

27 października 2018 r.
 W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 40 członków OGl SEP 
i  osób towarzyszących oglądało przedstawienie baletowe 
„Jezioro łabędzie” w  wykonaniu znakomitego zespołu Royal 
 Russian Ballet z Charkowa. Członkami zespołu są artyści, którzy 
szturmem zdobyli sceny baletowe całego świata i prestiżowe, 
międzynarodowe nagrody ze względu na to, co prezentują 
i co można nazwać magiczną wręcz „rosyjską duszą”.
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oraz odpisów na rzecz ZG SEP od składek członkowskich. W tej 
sprawie Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję o wystoso-
waniu do władz centralnych SEP pisma protestującego przed 
zamiarem wprowadzenia ww. podwyżek w życie.

14 listopada 2018 r. 
 Kolejne w II połowie 2018 r. Seminarium Sekcji Instalacji 
i  Urzą dzeń Elektrycznych OGl SEP. Referat pod tytułem „Wy-
tyczne sporządzania dokumentacji elektrycznej w świetle obo-
wiązujących aktualnych przepisów (prawo budowlane, prawo 
energetyczne, pbue, iec, warunki techniczne)” wygłosił mgr inż. 
Jerzy Zawrzel.

22-24 listopada 2018 r. 
 Czteroosobowa delegacja Studenckiego Koła Naukowe-
go OGl SEP przy Politechnice Śląskiej wzięła udział w XX ODME 
w Szczecinie. Tematem wiodącym ODME była energia odna-
wialna, której głównie poświęcono czas podczas wielu wykła-
dów, dyskusji i szkoleń.

8 listopada 2018 r. 
 Siedmiu członków naszego Oddziału wzięło udział w IV 
Seminarium Historycznym, poświęconym Członkowi Honoro-
wemu SEP i długoletniemu profesorowi Politechniki Śląskiej, 
Janowi Obrąpalskiemu. Organizatorem seminarium był OZW 
SEP, a jego gospodarzem Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Tech-
nicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. w Katowicach. W pierwszej czę-
ści prezes Pro Novum dr inż. Jerzy Trzeszczyński oraz mgr Ewa 
Trzeszczyńska przedstawili historię i  zakres działalności firmy. 
W części seminaryjnej wygłoszono trzy referaty:
 Tomasz Kołakowski: „Prof. Jan Obrąpalski, sylwetka i doko-

nania życiowe”;
 Kazimierz Gierlotka: „Prof. Jan Obrąpalski, organizator 

pierwszej w Polsce Katedry Energetyki na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Śląskiej”;

 Jan Kapinos: „Historia ustanowienia przez Oddział Gliwicki 
SEP Medalu im. prof. Jana Obrąpalskiego”.

Oprócz autorów referatów z Oddziału Gliwickiego SEP w se-
minarium uczestniczyli koledzy Ludwik Pinko, Tadeusz Glinka, 
Andrzej Ciepły, Bogumił Dudek i Krzysztof Kolonko.

13 listopada 2018 r. 
 Koło SEP działające przy TAURON Dystrybucja S.A. Od-
dział Gliwice wraz z Sekcją Energetyki OGl SEP zorganizowało 
w Gliwicach seminarium szkoleniowe pt. „Standardy technicz-
ne – ogólne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz 
rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.” Spotkanie to 
było kontynuacją seminarium z dnia 7 grudnia 2017 r., które 
dotyczyło tego samego standardu, lecz z powodu ważności 
tematu nie zostało zakończone.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Dominującym tematem 
obrad była dyskusja nad wynikiem finansowym Oddziału po 
9. miesiącach 2018 r. oraz decyzje podjęte w czasie posiedze-
nia Rady Prezesów dnia 26 października 2018 r., dotyczące 
drastycznej podwyżki wysokości składek członkowskich SEP 

Fot. 9. Fragment fascynującego występu artystów ze wschodu

Fot. 10. Nasi studenci przed sportowymi zmaganiami 

10 grudnia 2018 r. 
 Ostatnie w 2018 roku posiedzenie Prezydium OGl SEP. 
W  czasie posiedzenia omawiany był plan budżetu Oddzia-
łu na 2019  r. Po niewielkich poprawkach plan ten został za-
akceptowany i zostanie on przedstawiony do zaopiniowania 
przez Komisję Gospodarczo-Finansową Oddziału. Członkowie 
Prezydium dyskutowali również nad propozycją składu jednej 
z Komisji kwalifikacyjnych Oddziału na kadencję 2019-2023.

12 grudnia 2018 r. 
 Seminarium Sekcji Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych 
OGl SEP, zorganizowane przy współudziale Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Referat na temat „Zarządzanie 
projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia” wygłosiła 
mgr Wioletta Kastrau.
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14 grudnia 2018 r.
 Rozstrzygnięty został jubileuszowy, 50. „Konkurs na naj-
lepszą pracę dyplomową z elektryki”, organizowany corocznie 
przez OGl SEP i Koło SEP przy Politechnice Śląskiej przy współ-
udziale Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – 
Oddziału Elektryków i od kilku już lat – Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Czołowe miejsca wg kolejności zajęli: 
mgr inż. Grzegorz Zioło, mgr inż. Agnieszka Dziendziel i mgr inż. 
Monika Mikołajczyk, natomiast pozostali uczestnicy konkursu: 
mgr inż. Stanisław Gorol, inż. Maciej Hasa i inż. Dawid Kuś uzy-
skali wyróżnienia. Laureatom serdecznie gratulujemy!

W części „medalowej” kol. Jerzy Wrzosek otrzymał Medal im. 
inż. Kazimierza Szpotańskiego, natomiast grono działaczy OGl 
SEP wraz z redaktorką ŚWE, kol. Klaudią Piekarską otrzymało 
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki w nagrodę za pracę 
włożoną w organizację obchodów 65-lecia Oddziału.

Fot. 11. Członkowie jury i laureaci już po konkursie

18 grudnia 2018 r.
 Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego 
SEP, prawie w całości poświęcone zatwierdzeniu tymczasowe-
go planu finansowego na 2019 r. Po ożywionej dyskusji człon-
kowie Zarządu jednomyślnie przyjęli zaprezentowany plan 
finansowy i podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Ponadto 
Prezes Oddziału przedstawił najważniejsze sprawy, omawiane 
w czasie ostatniego posiedzenia Rady Prezesów.

6 stycznia 2019 r. 
 Poranek noworoczny w NOSPR, zorganizowany w 200. 
rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, w którym wzięło 
udział kilkudziesięciu miłośników Melpomeny – członków 
OGl  SEP i  towarzyszących im osób. W repertuarze Orkie-
stry była estradowa wersja opery komicznej „Straszny dwór” 
ww.  kompozytora. 

9 stycznia 2019 r.
 Spotkanie noworoczne OGl SEP. Na Spotkaniu tym byli 
obecni m.in. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej, Prezesi i członkowie sąsiednich Oddziałów SEP i sto-
warzyszeń FSN NOT oraz zaproszeni goście. Prezes Oddziału 
przedstawił najważniejsze wydarzenia w Oddziale w 2018 r. 
oraz zarys zamierzeń na najbliższą przyszłość, po czym głos 
zabrali zaproszeni goście. 

Wręczone zostały także nagrody dla laureatów XLIX Konkursu 
na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2018 r. (szczegóły 
konkursu powyżej).
W części artystycznej wystąpili absolwenci Akademii Muzycz-
nej z Katowic, którzy swymi niebanalnymi głosami oczarowali 
uczes tników Spotkania, po czym Prezes Oddziału wzniósł to-
ast za pomyślność w 2019 roku. 

Fot. 12. Prezesi i uśmiechnięci nagrodzeni 

Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i przysłowiowej 
lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. podgrupach 
w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 13. Śpiewacy i akompaniatorka tuż po występie


