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XVII Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2014-2018 
odbyło się 12 stycznia 2017 r. w Instytucie Napędów i Maszyn 
Elektrycznych KOMEL w Sosnowcu przy ul. Moniuszki 29.

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 9 członków Za-
rządu: prezes OZW SEP Jerzy Barglik, wiceprezesi: Teresa Skow-
rońska, Mariusz Saratowicz, sekretarz-skarbnik Teresa Machoń, 
członkowie Zarządu: Krzysztof Borkiewicz, Bogdan Czarnecki, 
Stanisław Walczak, Piotr Wojtas, Szymon Jagodzik.

Podczas spotkania sekretarz-skarbnik OZW SEP Teresa Ma-
choń w imieniu Zarządu OZW SEP i dyrektor Instytutu KOMEL 
Jakub Bernatt złożyli gratulacje prezesowi Jerzemu Barglikowi 
z okazji nadania przez Prezydenta RP, w dniu poprzedzającym 
zebranie, tytułu naukowego profesora nauk technicznych. 

Kolejne gratulacje zostały złożone przez prezesa Jerzego 
Barglika, w imieniu Zarządu, z okazji nominacji na dyrektora 
Elektrowni łagisza, obecnemu na zebraniu, Szymonowi Jago-
dzikowi. 

Informację o aktualnej działalności Instytutu KOMEL za-
prezentował dyrektor Jakub Bernatt. Wskazał, iż obszarem 
działalności Instytutu jest problematyka maszyn elektrycznych 
małej i dużej mocy (projektowanie, wytwarzanie, badania, dia-
gnostyka) oraz przemysłowe napędy elektryczne. W ostatnich 
latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są napędy 
i silniki energooszczędne, w tym silniki z magnesami trwałymi, 
stosowane w pojazdach kołowych, szynowych, drogowych 
oraz urządzeniach latających. W skład Instytutu wchodzi pion 
badawczo-rozwojowy, którego integralną częścią jest Labora-
torium Maszyn Elektrycznych, prowadzące badania maszyn 
elektrycznych wirujących do mocy około 200 kW. W struktu-
rach Instytutu znajduje się także Zakład Wdrożeniowy, zajmu-
jący się wykonywaniem modeli i prototypów maszyn projek-
towanych w Instytucie oraz małoseryjną produkcją prądnic, 
silników specjalnych z magnesami trwałymi, zespołów elek-
tromaszynowych oraz elektronarzędzi. 

Mariusz Czechowicz – kierownik Pracowni Ogólnotech-
nicznej Instytutu KOMEL – omówił działalność konferencyj-
ną KOMEL-u, a na koniec zaprosił wszystkich na tegorocz-
ną 26.  konferencję „Rytro’2017”, organizowaną w  dniach  
24-25 maja br., nad którą Śląskie Wiadomości Elektryczne objęły 
patronat medialny. 

Zebranie Zarządu OZW SEP  
w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Mgr Barbara Adamczewska
BIURO OZW SEP

Fot. 1. Prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik przyjmuje gratulacje

Fot. 2. Uczestnicy zebrania Zarządu OZW SEP Fot. 3. Dyrektor Jakub Bernatt omawia działalność Instytutu KOMEL



SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL  Year XXIV  No 3’2017 (132)46

ELEKTROENERGETYKA     POWER ENGINEERING  Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP     EVENTS IN THE COAL BASIN DIVISION OF SEP

Działalność Koła SEP nr 33 przy Instytucie KOMEL scha-
rakteryzował sekretarz Koła Stanisław Gawron. 

Następnie prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik przedstawił 
informację o działalności Oddziału od dnia 7 listopada 2016 r. 
do dnia zebrania, zobrazowaną prezentacją komputerową.

W dalszej części spotkania głos zabrał prof. Tadeusz 
Glinka. Przybliżył  on zebranym postać Iwo Cholewickiego, 
redaktora naczelnego Śląskich Wiadomości Elektrycznych, 
który prawie całe swoje życie zawodowe związał z Instytu-
tem KOMEL – od 1950 do 1997 roku – pełniąc szereg zna-
czących funkcji (informację Profesora o redaktorze naczelnym 
ŚWE zamieszczono na stronach 47-48).

Podczas zebrania omówiono plan pracy Zarządu na rok 
2017. Ustalono terminy zebrań Zarządu OZW SEP, a także 
omówiono przygotowania do tegorocznych wydarzeń, m.in.: 
działań na rzecz dzieci i młodzieży, III Seminarium historyczne-
go poświęconego działalności prezydenta Ignacego Mościc-
kiego w Chorzowie oraz wycieczki do Włoch.

Zarząd zaakceptował decyzję Prezydium o ogłoszeniu konkur-
su na stanowisko dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP.

Na zakończenie prezes Jerzy Barglik poinformował o usta-
leniu terminu obchodów 100-lecia OZW SEP podczas IX Kato-
wickich Dni Elektryki w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2019 r.

W sprawie przygotowań do obchodów 100-lecia OZW 
SEP głos zabrał Zbigniew Marusa – Członek Honorowy SEP. 
Wskazał, iż należy naświetlić historię środowiska powstania 
Stowarzyszenia, które skupiało elektryków różnych specjal-
ności. W sposób szczególny należy wyeksponować sylwetki 
zasłużonych osób. Podkreślił postać prof. Stanisława Andrze-
jewskiego – jego zasługi dotyczące energetyki jądrowej. Za-
znaczył, że należy również pamiętać o szeregowych kolegach, 
którzy wybrali „przygodę” z  elektrotechniką i  wnieśli swój 
wkład pracy w rozwój naszego Stowarzyszenia.

Po zakończeniu zebrania jego uczestnicy mięli oka-
zję zwiedzić Laboratorium Maszyn Elektrycznych Instytutu 
 KOMEL, w którym stanowiska badawcze przystosowane są 
do przeprowadzania badań różnych typów silników. Atrak-
cją była także możliwość zobaczenia prototypów pojazdów 
elektrycznych.



Fot. 4. Stanisław Gawron omawia działalność Koła SEP nr 33 Fot. 5. Prof. Tadeusz Glinka prezentuje postać Iwo Cholewickiego

Fot. 6. Od lewej: Mariusz Czechowicz, Jakub Bernatt, Jerzy Barglik  
i Tadeusz Glinka

Fot. 7. Uczestnicy spotkania zwiedzają Laboratorium  
Maszyn Elektrycznych 
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Iwo Cholewicki, syn Jerzego i Celiny z domu Różańska, uro-
dził się 10 kwietnia 1928 r. we Lwowie, w rodzinie inteligenckiej. 
Jego ojciec był właścicielem majątku ziemskiego w Majdanie 
średnim i kierownikiem tartaku w Otyni, a po wojnie kierowni-
kiem działu zbytu w fabryce porcelany w Jaworznie.  

W czasie wojny Iwo Cholewicki przebywał początkowo 
w Stanisławowie, a następnie we Lwowie. W 1939 r. jego oj-
ciec, jako porucznik rezerwy, dostał się do niewoli niemieckiej. 
Iwo wraz z matką został aresztowany przez gestapo w 1942 r. 
i spędził kilka miesięcy w więzieniu przy ul. łąckiego we Lwo-
wie. Po trzech miesiącach został zwolniony jako nieletni, mat-
ka została zamordowana. 

W roku 1943 Iwo wyjechał do Warszawy. Początkowo 
mieszkał u rodziny, a następnie w bursie. Chodził do VI klasy szko-
ły powszechnej. W 1945 r. wyjechał do Krakowa, do rodziny i tam 
skończył trzy klasy gimnazjum ogólnokształcącego. W  1946  r., 
po wakacyjnym kursie przygotowawczym, został przyjęty na 
rok wstępny na Politechnikę śląską w Gliwicach. Następnie w la-
tach 1947-1951 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki śląskiej. W dniu 21 kwietnia 1952 r. skończył studia uzyskując 
dyplom mgr inż. elektryka w specjalności maszyny elektryczne. 
W 1957 r. odbył miesięczną praktykę w ZSRR. W roku akademic-
kim 1979-1980 skończył z wynikiem b. dobrym Studium Pody-
plomowe na Politechnice Warszawskiej nt. „Elektromechaniczne 
przetwarzanie energii”, na którym prowadził także wykłady.

prACA zAWoDoWA
Iwo Cholewicki całą swoją pracę zawodową zaliczył w jed-

nej firmie, która zmieniała zarówno swoją nazwę, jak i siedzibę. 
Na IV roku studiów prof. zw. Pol. śląskiej Zygmunt Gogolewski 
zaangażował go na trzy miesiące, na ½ etatu, w  Centralnym 
Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Elektrycznych (CBKME), w  La-
boratorium Badawczym w Gliwicach. Pracę rozpoczął 15 paź-
dziernika 1950 r. na stanowisku technika-laboranta. Od dnia 
1  kwietnia 1951 r. Iwo Cholewicki pracował już na pełnym 
etacie w CBKME w Katowicach. Firma kolejno zmieniała swoje 
nazwy i siedziby: Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Prze-
mysłu Maszyn Elektrycznych (ZKDPME); Branżowy Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych (BOBRME) – zlo-
kalizowany od 1973  r. w Katowicach przy al. Roździeńskiego 
188; Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – zlo-
kalizowany w  Sosnowcu przy ul. Moniuszki 29. Początkowo 
pracował w Dziale Maszyn Prądu Stałego na stanowisku samo-
dzielnego konstruktora, a od 1 września 1957 r. na stanowisku 
zastępcy kierownika Działu Maszyn Prądu Stałego, następnie 
od 1  czerwca 1966  r. na stanowisku kierownika Działu Stu-
diów i  Badań. Z  dniem 17  września 1966 r. objął stanowisko 
głównego inżyniera ZKDPME i pełnił go do 14 września 1972 r. 
Od 1 października 1972 r. objął stanowisko kierownika Zakładu 
Maszyn Elektrycznych Prądu Stałego. W latach 1968-1973 kiero-
wał całokształtem przedsięwzięć budowy nowej siedziby Ośrod-
ka przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach. Od roku 1989 pra-
cował jako główny specjalista ds. maszyn prądu stałego. W roku 
1990 przeszedł na emeryturę, jednak nadal pracował w niepeł-
nym wymiarze godzin w Branżowym Ośrodku Badawczo-Roz-
wojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach.

tematyka realizowanych prac:
 maszyny elektryczne prądu stałego, w tym był współtwór-

cą dokumentacji techniczno-technologicznej maszyn seria 
Pb, Pf i Pc, maszyn dużej mocy do napędu maszyn wyciągo-
wych w kopalniach, maszyn trakcyjnych, morskich, hutni-
czych, cukrowniczych, lotniczych i innych;

 wzmacniacze elektromaszynowe – amplidyny (BOBRME był 
ich producentem);

 opracowywał koncepcje nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych maszyn elektrycznych;

Iwo Cholewicki
wieloletni pracownik Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL,

redaktor naczelny „śląskich Wiadomości Elektrycznych”
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 opracowywał algorytmy obliczeń maszyn elektrycznych;
 badał zjawiska fizyczne w maszynach elektrycznych.

Był współautorem szeregu norm, katalogów, patentów 
i innych opracowań z tematyki maszyn elektrycznych oraz arty-
kułów z tematyki wzmacniaczy elektromaszynowych.

Był koordynatorem dwóch tematów rozwojowych w ra-
mach InterElektro: serii silników prądu stałego H = 71 355 do 
napędów regulowanych oraz serii silników z fazą pomocniczą 
zwartą dla sprzętu gospodarstwa domowego.

W roku 1977 uzyskał specjalizację inżynierską I stopnia 
przyznaną przez Ministra Przemysłu Maszynowego.

DzIAłALnośĆ W Sep
Iwo Cholewicki do SEP wstąpił w 1952 r. do Koła Zakła-

dowego przy CBKME. W latach 1959-1966 współorganizował 
akcję odczytową Koła mającą charakter szkolenia dla podno-
szenia kwalifikacji personelu inżynieryjno-technicznego. W la-
tach 1966-1972 jako główny inżynier Zakładu współpracował 
z Kołem przy organizacji konferencji naukowo-technicznych. 
W latach 1970-1998 brał czynny udział w  organizacji semi-
nariów i sympozjów naukowo-technicznych poświęconych 
specjalnym zagadnieniom maszyn elektrycznych. Od 1990 r. 
do 2002 r. był prezesem Zakładowego Koła SEP przy BOBRME 
KOMEL i  jednocześnie przewodniczącym Kolegium Przemy-
słu Elektrotechnicznego (Koło działa na prawach Sekcji). 

W latach 1994-2006 był członkiem Zarządu OZW SEP. 
W latach 1994-1998 opracował i wydał jako redaktor 

naczelny 18 numerów „Biuletynu Informacyjnego” OZW SEP 
– interesująco redagowanego pierwszego pisma Oddziału. 
Biuletyn przekształcił się 1998 r. w dwumiesięcznik „śląskie Wia-
domości Elektryczne”.  Iwo Cholewicki jest od trzeciego numeru 
redaktorem naczelnym tego wydawnictwa. 

Od 1998 r. do 2002 r. pełnił funkcję sekretarza Oddziału.

oDznACzenIA
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej 

Iwo Cholewicki otrzymał wiele odznaczeń:
 Srebrny Krzyż Zasługi (1954 r.),
 Złoty Krzyż Zasługi (1968 r.),
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.),
 Brązowy Medal za Zasługi w Obronności Kraju (1996 r.),
 Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,
 Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej,
 Srebrna Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Ma-

szynowego,
 Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju woj. katowic-

kiego,
 Złota Odznaka KOMEL-u,
 Medale: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, im. prof. 

Stanisława Fryzego, im. prof. Jana Obrąpalskiego, im. 
prof. Feliksa Kucharzewskiego, „90-lat SEP”,

 Godność „Zasłużonego Seniora SEP” (1998 r.),
 Srebra Odznaka Honorowa SEP,
 Złota Odznaka Honorowa SEP (2012 r.),
 Szafirowa Odznaka Honorowa SEP (2016 r.).

W 2006 r. za osiągnięcia w redagowaniu „śląskich Wia-
domości Elektrycznych” został wyróżniony specjalnym dy-
plomem wyrytym na tablicy gratulacyjnej. Z okazji wydania 
setnego numeru śWE nadano Redakcji w roku 2012 Złotą Od-
znakę Honorową SEP, a jej Redaktorowi Naczelnemu Diamen-
tową Odznakę Honorową NOT.

SprAWY roDzInne
W dniu 1955 r. Iwo Cholewicki zawarł związek małżeński 

z Marią Kalita. Jest ojcem córki Małgorzaty i ma dwie wnuczki.

Tadeusz Glinka

przebieg zatrudnienia

15.10. 1950 – 31.12 1950  – laborant
01.01. 1951 – 30.04. 1952 – konstruktor
01.05. 1952 – 04.01 1953 – starszy konstruktor
05.01. 1953 – 31.08. 1957 – kierownik zespołu obliczeniowego Dużych Maszyn Elektrycznych Prądu Stałego
01.09. 1957 – 31.08. 1966  – z-ca kierownika Działu Maszyn Prądu Stałego
01.06 1966 – 16.09. 1966 – kierownik Działu Studiów i Badań
17.09. 1966 – 13.09. 1972 – główny inżynier i zastępca dyrektora
01.10 1972 – 31.12 1988 – kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych Prądu Stałego  (rezygnuje ze stanowiska)
01.01. 1989 – 23.12.1990 – główny specjalista ds. maszyn prądu stałego
24 grudnia 1990 r. – przechodzi na wcześniejszą emeryturę
01.02.1991 –  31.12.1997  –  specjalista badawczo-techniczny  (jako emeryt pracuje na 3/5 etatu, a następnie 1/2 etatu)
Od 1999 r.  – nadal – redaktor naczelny  „śląskich Wiadomości Elektrycznych” (praca w OZW SEP)


