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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
20 kwietnia – 8 września 2018 r.

20 kwietnia 2018 r. 
 Odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Urządzenia i apa-
ratura elektryczna”, zorganizowana przez Zespół ds. Kontak-
tów z Przemysłem przy OGl SEP. Tym razem zaprezentowały się 
firmy ENSTO POL Sp. z o.o. oraz PUHP Z. Czapko EXPORT-IM PORT, 
które przedstawiły bogatą ofertę swych produktów, wspoma-
gających np. pracę systemów fotowoltaicznych, jak również 
stosowanych w zwykłych instalacjach elektrycznych, a  także 
ofertę wszelkiego rodzaju przepływomierzy przemysłowych.

Prelegentami byli mgr inż. To masz Szewczyk, mgr inż. Tomasz 
Salak oraz mgr inż. Rafał Franczak.

24 maja 2018 r. 
 W ramach obchodów śDTiSI w OGl SEP z referatem pod 
tytułem „Programy zbrojeniowe Sił Zbrojnych RP – szanse 
dla polskiej nauki – szanse dla polskiego przemysłu” wystąpił 
dr  inż. Andrzej Homziuk z firmy PIT-RADWAR S.A., która jest 
krajowym potentatem w zakresie technologii radarowych. 
Uczestnicy obchodów zapoznali się zarówno z technologiami 
nowoczesnych systemów przeciwrakietowych, jak i  realizo-
wanymi programami systemów obrony WISłA i  NAREW. Po 
interesującym referacie odbyła się żywiołowa i niestety dość 
smutna dyskusja na temat bezpieczeństwa naszego kraju.

4 czerwca 2018 r.
 Odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP, na którym m.in. 
przyjęta została ostateczna wersja planu finansowego Od-
działu. Powołana została nowa Kapituła ds. funduszu stypen-
dialnego dla uczniów szkół średnich. Omawiane były również 
przygotowania do obchodów MDE w Oddziale.

6 czerwca 2018 r.
 Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 
OGl SEP. Tym razem przedstawione zostały dwa referaty: 
„ Sygnalizowanie zwarć doziemnych w sieciach napowietrz-
nych i kablowych” oraz „Dokumentacje budowlane i technicz-
ne – aktualne normy”. Prelegentami byli mgr inż. Wojciech 
Dembowy i mgr inż. Jerzy Zawrzel.

13 czerwca 2018 r. 

Fot. 1. Uczestnicy konferencji nie uwierzą, dopóki nie dotkną…

7 maja 2018 r. 
 Posiedzenie Prezydium Oddziału. Omawiany był bilans 
Oddziału za I kwartał 2018 r. oraz przygotowania do obcho-
dów śDTiSI i MDE w OGl SEP. Ponadto Prezydium postanowi-
ło, że do władz centralnych SEP z Oddziału zgłoszone zostaną 
2 osoby.

11 maja 2018 r. 
 Drugie w wiosennym cyklu Seminarium Sekcji Insta-
lacji i  Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. Tym razem referat 
na temat „Poprawa jakości dostarczanej energii elektrycz-
nej w  sieciach SN i  nn” wygłosili mgr inż. Krzysztof Słota 
i mgr inż.  Paweł Ziobro.

23 maja 2018 r. 
 Kolejne Seminarium Sekcji Instalacji i  Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP. Jego temat to „CPR i zmiany na rynku ka-
bli i przewodów po wejściu w życie rozporządzenia 305/2011 
oraz technologie zakańczania i łączenia kabli SN i nn”. 

 W ramach Gliwickich Dni 
Nauki i Techniki, zorganizowa-
nych przez FS NOT UM w Gli-
wicach odbyły się wykłady, 
pokazy i  wystawy, zaprezen-
towane przez poszczególne 
Stowarzyszenia, zrzeszone 
w ww. Federacji. Gliwickich 
SEP-owców reprezentowa-
li studenci z  Wydziału Elek-
trycznego Politechniki ślą-
skiej w  Gliwicach, członkowie 

Fot. 2. Czyżby chwilowo zabrakło 
słońca? Gliwiccy SEP-owcy 

przed pokazem



49ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XX  Nr 5’2018 (121)

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

 Sekcji Elektroniki, Automatyki i  Informatyki OGl SEP z poka-
zem układu elektronicznego do automatycznego pozycjo-
nowania baterii fotowoltaicznej. Impreza ta zorganizowana 
została w  ramach obchodów przez gliwickie środowisko na-
ukowo-techniczne setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

19 czerwca 2018 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone 
głównie sprawom organizacyjnym Oddziału, na którym m.in. 
powołana została nowa Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa 
OGl SEP.

20 czerwca 2018 r. 
 Ostatnie już w wiosennym cyklu Seminarium Sekcji Insta-
lacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. Jego temat to „Oświe-
tlenie LED oraz systemy sterowania oświetlenia ulicznego 
wraz z no wo czesnym podejściem do projektowania słupów 
oświetleniowych”, który zaprezentowali mgr inż. Jarosław 
 Szymański oraz mgr inż. Tomasz Stachowiak. 

21-24 czerwca 2018 r.
 Ośmioosobowa delegacja przedstawicieli OGl SEP 
uczestniczyła w XXXVIII WZD SEP w Poznaniu. 
W wyniku wyborów członkiem Głównego Sądu Koleżeń-
skiego SEP został przedstawiciel OGl SEP, mgr inż. Bogumił 
Dudek, zaś godność Członka Honorowego SEP otrzymał 
prof. Kazimierz Gierlotka, również z OGl SEP. Dla ww. – ser-
deczne gratulacje!

27 czerwca 2018 r. 
 Obchody MDE w OGl SEP poświęcone pamięci zmarłych 
Profesorów Politechniki śląskiej – dr. hab. inż. Władysławowi 
Mizi oraz dr. hab. inż. Aleksandrowi Żywcowi, byłym pracowni-
kom Wydziału Elektrycznego. 

W spotkaniu tym wzięli udział liczni członkowie rodzin obu 
profesorów oraz ich przyjaciele i współ pracownicy z Wydziału, 
a także Dziekan Wydziału, prof. Paweł Sowa i Prorektor Poli-
techniki śląskiej, prof. Tomasz Trawiński. Wychowankowie pro-
fesorów Mizi i Żywca przedstawili ich sylwetki oraz osiągnięcia 
naukowe i zawodowe, a także uwypuklili ich najważniejsze ce-
chy charakteru, jak skrupulatność, skromność i konsekwencję 
w  działaniu. Zaprezentowali oni również galerię uzyskanych 
od rodzin prywatnych zdjęć profesorów. 

Fot. 3. Profesorowie Politechniki Śląskiej  
dr hab. inż. W. Mizia (1939-2000) i dr hab. inż. A. Żywiec (1938-2004)

W części wspomnieniowej wystąpili najbliżsi współpracow-
nicy profesorów, którzy przed stawili mało znane fakty z  ich 
działalności na uczelni, w tym m.in. z okresu stanu wojennego, 
kiedy Dziekanem Wydziału był prof. Mizia. Na koniec zabrały 
głos córki obu profesorów, ze wzruszeniem dziękując za zor-
ganizowanie miłego spotkania.

28 czerwca 2018 r.
 Zmarł mgr inż. Jerzy Gembalski, wieloletni pracownik 
Wydziału Elektrycznego Politechniki śląskiej i członek OGl 
SEP od 1959 r.

Fot. 4. W I i II rzędzie – żeńska część rodzin obu profesorów

Był uznanym wykładow-
cą SEP i organizatorem 
szkoleń na uprawnienia 
zawodowe oraz człon-
kiem Komisji Kwalifika-
cyjnej w Grupie I, działa-
jącej w ramach OGl SEP. 
Uhonorowany  m.in . 
Srebrną i  Złotą Odznaką 
SEP, Medalem 90-lecia 
SEP, Medalem im. prof. 
J.  Obrąpalskiego, godno-
ścią Zasłużony Senior SEP. 
Wielki przyjaciel mło-
dzieży i studentów. Cześć 
Jego pamięci! Fot. 5. Mgr inż. J. Gembalski
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10 lipca 2018 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału, poświęcone m.in. przy-
gotowaniom Oddziału do obchodów 65-lecia istnienia. Przed-
stawione zostały propozycje firm i osób, które mogłyby objąć 
patronatem ww. obchody, propozycje firm wspierających oraz 
członków komitetu organizacyjnego ww. obchodów. Ponadto 
omawiane były wyniki wyborów do władz centralnych SEP.

26 lipca 2018 r.
 Uroczyste spotkanie członków Zarządu OGl SEP z trze-
ma Jubilatami – długoletnimi i wciąż aktywnymi członkami 
Oddziału. Są to mgr inż. Ludwik Pinko, obchodzący 90. rocz-
nicę urodzin oraz znacznie młodsi, obchodzący tylko swe 
80. urodziny: prof. Tadeusz Glinka i mgr inż. Waldemar Olech. 
Jubilaci m.in. podzielili się swymi wspomnieniami z okresu ich 
wczesnej młodości i działalności na rzecz polskiej energetyki, 
a wszyscy uczestnicy spotkania życzyli im wielu jeszcze lat ży-
cia w dobrym zdrowiu oraz wielu sukcesów w życiu osobistym 
i w dalszej działalności dla dobra naszego Stowarzyszenia. 
Dla Jubilatów – serdeczne gratulacje!

4 września 2018 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału poświęcone w całości 
propozycji utworzenia w Oddziale nowej sekcji naukowo-
-technicznej. Sekcja ta nosiłaby nazwę „Sekcja Nowych Kon-
cepcji i Technologii Energetycznych”. 
Prezydium po dyskusji przyjęło ww. propozycję i przedsta-
wi wniosek na posiedzeniu Zarządu Oddziału o utworzenie 
tej sekcji.

8 września 2018 r. 
 Osiemdziesięcioosobowa grupa gliwickich SEP-owców 
uczestniczyła w kolejnym pikniku grillowym, zorganizowa-
nym na łowisku „Leśnica”. Co prawda przed wyjazdem z Gliwic 
niebiosa spuściły na uczestników rzęsisty deszcz, ale około po-
łudnia już uśmiech wrócił na ich twarze, bo słoneczko wyjrzało 
zza chmur, a nawet ochoczo przygrzewało. 

Fot. 6. Jubilaci i Prezes OGl SEP przy wodzie z cytryną

20 sierpnia 2018 r. 
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone 
głównie przygotowaniom do obchodów 65-lecia Oddziału. 
Ustalony został m.in. program obchodów i zawartość przygo-
towywanego z tej okazji wydawnictwa. Ponadto omówione 
zostały z władzami FS NOT UM w Gliwicach sprawy związane 
z remontem pomieszczeń, zajmowanych przez Oddział. 

e-mail: biuro@sep.gliwice.plwww.sep.gliwice.pl

Liczne konkursy sprawnościowe, urozmaicane pysznym gril-
lowym jadłem i  zimnym piwem, umilane były turystyczno-
-biesiadnymi melodiami w wykonaniu dziarskich grajków. 
Uczestnicy pikniku już rezerwują miejsca na następne tego 
typu spotkanie.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 7. W oczekiwaniu na łaskawość nieba...


