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Oddział Zagłębia Węglowego SEP przywiązuje wielką 
wagę do działalności na rzecz dzieci, uczniów i studentów. 
W Oddziale działa Komisja ds. Młodzieży, której przewodniczy 
dyrektor techniczny Instytutu EMAG Artur Kozłowski. O wielu 
formach aktywności Oddziału w tym obszarze pisaliśmy w po-
przednich numerach Śląskich Wiadomości Elektrycznych oraz 
w Biuletynie „Spektrum” (nr 11-12/2016). Poniżej piszemy o kil-
ku ostatnich wydarzeniach. 

rozStrzYGnIęCIe KonKurSu StYpenDIALneGo 
Ostatnim wydarzeniem dotyczącym młodzieży był finał 

konkursu stypendialnego, który miał miejsce podczas spotka-
nia świątecznego Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Był to 
II  konkurs na stypendium edukacyjne dla uczniów ostatnich 
klas szkół średnich technicznych lub studentów pierwszego 
roku akademickiego. Stypendia edukacyjne wypłacane z Fun-
duszu mają charakter motywacyjno-rozwojowy. Fundusz sty-
pendialny powstał przed rokiem z inicjatywy prezesa OZW SEP 
Jerzego Barglika. Regulamin przyznawania i wypłacania sty-
pendiów edukacyjnych przez Fundusz stypendialny OZW SEP 
został przyjęty przez Zarząd OZW SEP uchwałą z dnia 17 marca 
2015 r. i jest zamieszczony na stronie internetowej OZW SEP.

Do tegorocznego Konkursu zgłosiło swoje wnioski sześcioro 
uczniów z dwóch średnich szkół technicznych z Katowic. Komisja 
konkursowa w składzie: Artur Kozłowski, Teresa Machoń i Piotr 
Wojtas, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r., zweryfikowała 
wnioski i podsumowała punkty zgodnie z regulaminem Konkur-
su. Najwięcej punktów uzyskała Barbara Ciszyńska, tym samym 
to jej zostało przyznane stypendium na rok szkolny 2016/2017. 

Barbara Ciszyńska jest absolwentką Śląskich Technicz-
nych Zakładów Naukowych w Katowicach. Otrzymała najwyż-
sze wyróżnienie „Złotą Tarczę” za naukę w roku 2015/2016. 
Obecnie jest studentką I roku Wydziału Automatyki i Roboty-
ki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki 
Śląskiej. Poza realizacją wielu zainteresowań technicznych 
i humanistycznych znajdowała czas na udział w wielu akcjach 
charytatywnych i konkursach promujących ŚTZN.

Symboliczny czek ma stypendium został wręczony laureatce 
konkursu Barbarze Ciszeńskiej przez prezydenta Katowic Marcina 
Krupę i prezesa OZW Jerzego Barglika na spotkaniu świątecznym 
OZW SEP w dniu 19 grudnia br. w Bibliotece Śląskiej. Wszyscy 
uczestnicy Konkursu otrzymali certyfikaty za udział w konkursie 
stypendialnym i upominki ufundowane przez TAURON Wytwa-
rzanie SA i Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Działalność Oddziału Zagłębia Węglowego SEP  
na rzecz dzieci i młodzieży

Mgr Barbara adamczewska
BIURO OZW SEP

Fot. 1. Posiedzenie Komisji konkursowej, od lewej:  
Piotr Wojtas, Artur Kozłowski i Teresa Machoń 

Fot. 2. Uczestnicy konkursu stypendialnego w towarzystwie prezydenta 
Marcina Krupy (z lewej) i prezesa Jerzego Barglika (z prawej)

Fot. 3. Prezydent Marcin Krupa gratuluje zwycięstwa  
laureatce konkursu Barbarze Ciszyńskiej
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KurSY I preLeKCJe DLA uCznIÓW
Inną formą działalności na rzecz mło-

dzieży są szkolenia na preferencyjnych 
warunkach dla uczniów ostatnich klas 
szkół technicznych przygotowujące do 
egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu 
uprawnień Grupy G- 1 (dot. energii elek-
trycznej). Niezależnie od takich szkoleń 
w  listopadzie 2016  r. została zorganizo-
wana przez Koło Terenowe nr 26 w Kato-
wicach prelekcja i konkurs „Bezpiecznie 
z  prądem” dla klas 1-3 edukacji wcze-
snoszkolnej w Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Sta-
nisława Moniuszki w Katowicach. 

Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. W sumie 
uczestniczyło 137 uczniów. Tematem prelekcji było bezpie-
czeństwo przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycz-
nych w domu oraz zachowanie się w czasie spacerów lub 
zabaw w  ich sąsiedztwie. Konkurs był sprawdzianem wiedzy 
nabytej podczas prelekcji. 

Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty zaświadczające 
o udziale w prelekcji.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane 
przez OZW SEP, a opiekunowie grup komplet prezentowanych 
materiałów oraz komiksy i malowanki do wykorzystania w kla-
sie w trakcie innych zajęć. 

DArY DLA DzIeCI z Domu DzIeCKA „zAKĄteK”  
I WYStęp zeSpołu „KorALInKI”

Co roku nieprzerwanie od kilkunastu już lat, podczas 
spotkania świątecznego OZW SEP, organizujemy zbiórkę pie-
niężną dla dzieci z Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach. 
Uzupełnieniem zebranych pieniędzy jest świąteczna paczka 
ze słodyczami. Dyrektor Domu Dziecka Piotr Jarocki w krót-
kim wystąpieniu podziękował za przekazane dary oraz złożył 
relację z wydatkowanych darowizn z ubiegłego roku, a dzieci 
podarowały własnoręcznie wykonane „życzenia świąteczne”.

Fot. 5. Prelekcja dla jednej z grup, z lewej Stanisław Walczak  
– prezes Koła Terenowego, z prawej Tadeusz Szymczyk  

– wiceprezes Koła Terenowego

Fot. 4. Jedna z grup uczniowskich z nagrodami 

Fot. 6. Dyrektor Domu Dziecka „Zakątek” Piotr Jarocki  
wręczył prezesowi OZW Jerzemu Barglikowi i wiceprezesowi 

Mariuszowi Saratowiczowi „życzenia” wykonane przez dzieci

W czasie każdej prelekcji przeprowadzono wśród dzie-
więciorga chętnych dzieci w trzech zespołach eliminacje do 
finałowego konkursu w grupie. Laureaci konkursu w zespo-
łach uczestniczyli w konkursie finałowym i otrzymali dyplomy 
stosownie do zajętego miejsca. Prelekcja była prezentowana 
w formie multimedialnej i obejmowała filmy pt.: 
 „Bezpieczny prąd”, 
 „Niebezpieczne zabawy” oraz 
 prezentację nt. „Bezpieczny komputer”.



51ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XXIV  Nr 1’2017 (130)

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

W roku 2016 zaprosiliśmy na spotkanie świąteczne chór 
dziecięcy „Koralinki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Imielinie. Współorganizatorem koncer-
tu dziecięcego była katowicka firma „Pro Novum”. Śpiewające 
dzieci są z klas od IV do VI. Zespół prowadzi od 25 lat Pani Kry-
styna Paluch. Koncert bardzo podobał się uczestnikom spo-
tkania świątecznego, a wykonawców nagrodzono gromkimi 
brawami. 

zAWoDY II etApu oLImpIADY WIeDzY eLeKtrYCzneJ 
I eLeKtronICzneJ „euroeLeKtrA”

Oddział Zagłębia Węglowego SEP jest także współorga-
nizatorem zawodów II etapu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej EUROELEKTRA Okręgu Śląskiego.

EUROELEKTRA ma charakter ogólnopolski. Adresowa-
na jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich 
typów. Za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady w Olim-
piadzie mogą brać udział uczniowie gimnazjów rekomen-
dowani przez swoje szkoły. Celem Olimpiady jest pogłębia-
nie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów 
w dziedzinie elektryki, elektroniki i teleinformatyki oraz lep-
sze przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższego 
stopnia i pracy zawodowej. Olimpiada umożliwia wyłanianie 
najbardziej uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej w dalszym 
rozwoju zawodowym. EUROELEKTRA organizowana jest jako 
zawody trójstopniowe: 
 zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szko-

łach uczestników Olimpiady, 
 zawody II stopnia to zawody okręgowe,
 zawody III stopnia to zawody centralne – finał. 

Fot. 7. Występ Zespółu „Koralinki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Dnia 10 stycznia br. – tradycyjnie, jak w latach ubiegłych 
– zawody II etapu dla Okręgu nr IV odbyły się w auli Śląskich 
Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. 

W skład Komitetu Okręgowego Zawodów Olimpiady 
weszli: Stanisław Walczak – przewodniczący (członek Zarządu 
OZW SEP), Zofia Pragłowska-Gorczyńska i Albert Smalcerz – 
Koło SEP przy Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz nauczy-
ciele ze ŚTZN.

Do zawodów przystąpiło 60 uczniów, w tym:          
 w grupie elektrycznej – 23,
 w grupie elektronicznej – 25,
 w grupie teleinformatycznej – 12.

Posiłek i napoje dla uczestników Olimpiady, uczniów po-
magających w organizacji oraz Komisji sponsorował OZW SEP.

Fot. 8. Zmagania uczestników Olimpiady




