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

14 czerwca 2017 r. 
 Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP, zorganizowane z  oka-
zji Międzynarodowego Dnia Elektryki. Zebranie to połączone 
było ze wspomnieniem prof. Wincentego Podlachy, który był 
asystentem prof. Włodzi mierza Krukow skiego na Politechni-
ce Lwowskiej, a w latach 1947-1961 – kierownikiem Katedry 
Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Śląskiej. W uroczystościach uczestniczył dziekan Wydziału 
Elektrycznego, prof. Paweł Sowa, a także liczne grono członków 
SEP, współpracowników, przyjaciół i wychowanków Profesora. 
Sylwetkę Profesora i Jego dorobek zawodowy przedstawił  prof. 
 Tadeusz Skubis – pamiętający Profesora z pracy na uczelni. 
Swoje wystąpienie wzbogacił licznymi zdjęciami różnych, daw-
niej stosowanych przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych 
w elektrotechnice, których konstruowanie stanowiło pasję zawo-
dową Profesora. Wychowankowie i  współpracownicy Profesora 
w swoich wystąpieniach podkreślali zarówno wybitną wiedzę 
praktyczną Profesora, jak i Jego takt i kulturę osobistą oraz przy-
jacielski stosunek do studentów i współpracowników.

19 czerwca 2017 r. 
 Odbyło się zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, 
w czasie którego m.in. uchwalona została stawka tzw. kilome-
trówki, obowiązująca przy samochodowych wyjazdach służ-
bowych członków Zarządu OGl SEP. 

3 lipca 2017 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Pre-
zes Oddziału Jan Kapinos podzielił się swymi spostrzeżeniami 
i uwagami z XXXVII NWZD SEP oraz przedstawił najważniejsze 
zatwierdzone w czasie tego Zjazdu zmiany w statucie SEP. 

24 lipca 2017 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym m.in. przedsta-
wiony został projekt regulaminu obrad WZO, które odbędą się 
w marcu 2018 r. oraz projekt regulaminu Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej OGl SEP, a także projekt kierunków działania Oddziału 
na następną kadencję i projekt porządku obrad WZO. Ponadto 
w poczet członków OGl SEP przyjęte zostały 3 nowe osoby.

28 sierpnia 2017 r. 
 I jeszcze jedno zebranie Prezydium Oddziału. Omawia-
ny był na nim m.in. stan przygotowań do najbliższych imprez 
o charakterze integracyjnym i technicznym Oddziału. Ponadto 
uczestnicy uroczystości 90-lecia urodzin inż. Jacka Szpotań-
skiego podzielili się swymi wrażeniami z tej uroczystości.

31 sierpnia 2017 r. 
 W Gliwicach, w siedzibie firmy APA Group Sp. z o.o. odbyło 
się Spotkanie przy kawie z  inteligentną technologią, w którym 
wzięli udział przedstawiciele nauki głównie z Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Śląskiej oraz zaproszeni członkowie 
OGl SEP. uczestnicy spotkania najpierw zwiedzili Czarny dom, 
czyli siedzibę ww. firmy – pierwszy na Śląsku przysłowiowy 
dom jutra, w pełni zautomatyzowany i inteligentny budynek, 
z komfortowym, praktycznym i  przyjaznym dla użytkownika 
wnętrzem, z mnóstwem zaskakujących rozwiązań i urządzeń, 
sterowanych z poziomu telefonu lub tabletu, po czym wysłu-
chali prelekcji przedstawiciela Philipsa – firmy współpracującej 
z APA Group – na temat „technologia LED i internet rzeczy”. 
Po wypiciu kawy i lekkim poczęstunku prezes APA Group za-
poznał uczestników spotkania ze zrealizowanymi projektami 
i rozwiązaniami w zakresie inteligentnej automatyki przemy-
słowej i systemów zarządzania budynkami. 

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
14 czerwca – 9 września 2017 r.

Fot. 1. Profesor 
Wincenty Podlacha  
(1900 -1986)

W części roboczej zebrania Zarządu OGl SEP zostały wręczo-
ne odznaczenia dla zasłużonych członków SEP: Złote i Srebrne 
Odznaki Honorowe SEP oraz medale honorowe. Złotą Odzna-
kę Honorową SEP otrzymała urszula Nabiałczyk, a Srebrną – 
Zygmunt Pilny. Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego 
otrzymał prof. Kazimierz Gierlotka, natomiast Medalami im. 
prof. Stanisława Fryzego uhonorowani zostali: prof. Bolesław 
Pochopień i prof. Tadeusz Skubis. Ponadto decyzją Zarządu 
Oddziału Gliwickiego SEP powołana została do życia Sekcja 
Elektroniki, Automatyki i Informatyki. Zatwierdzony został 
również regulamin ww. Sekcji, a na jej przewodniczącego po-
wołany został  Bogusław Kasperczyk.
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Na koniec spotkania omówił on funkcje i moż liwości  NazcaBOX 
– kompaktowego urządzenia, zaprojektowanego i wykonane-
go w APA Group w celu monitorowania zużycia i parametrów 
jakości energii elektrycznej.
Spotkanie to oraz poruszane na nim zagadnienia wywarły 
duże wrażenie na jego uczestnikach, czego dobitnym dowo-
dem była ożywiona dyskusja oraz szereg fachowych pytań 
i udzielonych odpowiedzi z omawianej tematyki.

9 września 2017 r. 
 Ponad 100 członków OGl SEP oraz osób towarzyszących 
wzięło udział w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym – pik-
niku grillowym na łowisku „Leśnica” w Kokotku koło Lublińca. 
uczestnicy zostali dowiezieni na miejsce spotkania dwoma 
autokarami. Piknik składał się z trzech zasadniczych części:
1. Konsumpcja potraw grillowych – kiełbaski i  krupnioka, 

popijanych zimnym piwem oraz wspólne śpiewanie pio-
senek turystycznych i biesiadnych przy akompaniamencie 
dwóch gitar, akordeonu i skrzypiec, z tekstami piosenek 
wyświetlanych na ekranie.

2. Zwiedzanie akwenu – stawów hodowlanych z rybami oraz 
oglądanie żyjących prawie na wolności zwierząt (daniele, 
lamy i inne). 

3. Zabawy ruchowe (konkursy), takie jak:
 strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy (nie-

stety, aż dwa z trzech pistoletów strzelały raczej obok 
tarczy),

 łowienie ryb (zdecydowana większość z nich wolała 
wybrać wodę, nie ogień),

 rzuty bulami (jedna z trzech została bezpowrotnie za-
topiona w mętnej wodzie pobliskiego stawu),

 rzut krążkiem o „finlandię” Prezesa,
 rzut krążkiem o 5-litrowy szampan Prezesa.

 Dwie ostatnie konkurencje cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem uczestników, o czym świadczy zamiesz-
czone zdjęcie (fot. 4).

Fot. 2. uczestnicy w przerwie spotkania Fot. 3. Szukanie igły w stogu siana, czyli buli w mętnej wodzie

Fot. 4. Za czym kolejka ta stoi? Za chlebem?

Fot. 5. W oczekiwaniu na smażonego pstrąga

Na koniec miał miejsce ciąg dalszy części pierwszej, czyli kon-
sumpcja ciepłego dania grillowego. Był to pstrąg z frytkami, 
a do tego na zimno surówka i piwo, no i dalsze wspólne śpie-
wanie w gorącej atmosferze pięknego, sobotniego dnia.
Spotkanie trwało od godz. 11 do późnych godzin popołudnio-
wych. Piękna słoneczna pogoda, atrakcyjny akwen, piękne 
– choć jeszcze letnie widoki i kolory, smaczne i dobrze przy-
gotowane potrawy grillowe oraz dobrze dobrane piosenki tu-
rystyczno-biesiadne, stare i nowe przeboje spowodowały, że 
wszyscy bawili się nawet lepiej niż wyśmienicie.

dr inż. Szymon Ciura, sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP


