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

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
13 grudnia 2016 r. – 4 lutego 2017 r.

13 grudnia 2016 r. 
 Pięcioosobowa delegacja Oddziału Gliwickiego SEP 
pod przewodnictwem prezesa Jana Kapinosa uczestniczyła 
w Spotkaniu świąteczno-noworocznym ZG SEP, które odbyło 
się w Warszawskim Domu Technika NOT. Spotkanie uświet-
nił występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej. 
Przy świątecznym stole uczestnicy spotkania mieli możliwość 
podyskutować m.in. na aktualne tematy energetyki oraz na 
tematy, dotyczące perspektywy dalszego istnienia i rozwoju 
organizacji technicznych.

poczynając część „karczemną” spotkania. Śpiewy przeplatane 
gorliwymi dyskusjami w podgrupach towarzyszyły uczestni-
kom spotkania do późnych godzin wieczornych. 

16 grudnia 2016 r. 
 Ostatnie w 2016 r. posiedzenie Zarządu OGl SEP. Poświę-
cone było głównie sprawom finansowym Oddziału. Zarząd 
OGl SEP zaakceptował, po pozytywnej opinii Komisji gospo-
darczo-finansowej, projekt planu finansowego Oddziału na 
2017 r. przedstawiony przez Dariusza Janickiego, skarbnika 
Oddziału. W drugiej części posiedzenia Kazimierz Boba przed-
stawił ciekawy referat na temat „Nowe wymagania dla kabli 
stosowanych w budownictwie”. Na koniec prezes Oddziału Jan 
Kapinos złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej po-
myślności na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i na 
Nowy 2017 Rok.
 Walne zebranie Knurowskiego Koła Terenowego OGl 
SEP, połączone z biesiadą górniczą, w którym wzięło udział 53 
z 71 wszystkich członków Koła. Zarząd Koła zdał relację z bo-
gatej swej działalności w 2016 r. oraz przedstawił sprawozda-
nie finansowe, a prezes Koła Krzysztof Dusza złożył serdeczne 
życzenia świąteczne tradycyjnego szczęścia górniczego, roz-

Fot. 1. Występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

19 grudnia 2016 r. 
 Rozstrzygnięty został XLVIII Konkurs na najlepszą pracę dy-
plomową z elektryki, zorganizowany tradycyjnie przez Oddział 
Gliwicki SEP i Koło SEP przy Politechnice Śląskiej, przy współ-
udziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Śląskiej. Po raz pierwszy konkurs ten sponsorowa-
ła Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Nagrody 
w konkursie otrzymali: I nagroda – mgr inż. Andrzej Cieniuch; 
II nagroda – mgr inż. Damian Błaszczok oraz mgr inż. Jarosław 
Zok; III nagroda – inż. Łukasz Dróżdż, mgr inż. Szymon Fide-
wicz oraz mgr inż. Szymon Kubica. Laureatom konkursu ser-
decznie gratulujemy!

Fot. 2. Sala obrad Knurowskiego Koła Terenowego

Fot. 3. Laureaci konkursu, organizatorzy i promotorzy niektórych prac 
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3 stycznia 2017 r. 
 Pierwsze w 2017 r. posiedzenie Prezydium OGl SEP. Te-
matem wiodącym posiedzenia była kontynuacja oceny jedno-
stek organizacyjnych i agend Oddziału oraz omówienie stanu 
przygotowań do Spotkania noworocznego Oddziału. Ponadto 
w poczet członków SEP przyjęto 10 osób. 

8 stycznia 2017 r. 
 Liczna, bo aż 40-osobowa grupa członków Oddziału Gli-
wickiego SEP oraz osób towarzyszących uczestniczyła w PO-
RANKU NOWOROCZNYM Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. Program koncertu obejmował 
uwertury, arie i duety z operetek Franza Lehara, Imre Kalmana 
i Roberta Stolza. Głównymi wykonawcami tych utworów mu-
zycznych byli: Jose Maria Florencio – dyrygent i komentator, 
Karina Skrzeszewska – sopran, Adam Sobierajski – tenor, Sta-
nisław Kuflyuk – baryton. Dobrze dobrany repertuar, dowcip-
ny komentarz dyry genta oraz popisy wokalne solistów w sali 
koncertowej o świetnej akustyce na długo zostaną zapamięta-
ne przez uczestników koncertu.

11 stycznia 2017 r. 
 Uroczyste Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickie-
go SEP w sali konferencyjnej NOT w  Gliwicach. Zostało ono 
poprzedzone spotkaniem Zarządu OGl SEP z honorowym 
gościem, prezesem SEP dr. inż. Piotrem Szymczakiem, który 
przedstawił i omówił bieżące zadania realizowane przez SEP. 
Spotkanie to przekształciło się w ożywioną i interesującą dys-
kusję nad rolą, jaką Stowarzyszenie powinno spełniać w ener-
getyce krajowej.

Fot. 4. Spotkanie Zarządu OGl SEP z prezesem SEP 

Decyzją Zarządu Głównego SEP członkom naszego Oddziału, 
którzy przyczyniają się istotnie do rozwoju elektryki, przy-
znane zostały pamiątkowe medale SEP. Otrzymali je koledzy: 
 Joachim Bargiel – Medal im. prof. Jana Obrą palskiego, Bogu-
sław Grzesik – Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, 
Marian Pasko – Medal im. prof. Stefana Dzieślewskiego, Jan 
Popczyk – Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna, Lesław Topór-
-Kamiński – Medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Ponadto wręczone zostały wyróżnienia prezesa Oddziału Gli-
wickiego SEP za wkład pracy w  działalność Oddziału, które 
otrzymali: Urszula Nabiałczyk – prezes Koła nr 2 OGl SEP, Robert 
Zając – prezes Koła nr 9 OGl SEP, Mieczysław Riss – prezes Koła 
nr 28 OGl SEP, a także pozostali aktywni członkowie OGl SEP: 
Aleksander Baranowski, Damian Knopik, Jerzy Krawczyk, Paweł 
Kubek, Wacław Łucyk, Antoni Przygrodzki i Zbigniew Talarek.
Oficjalną część Spotkania noworocznego uświetnił i  zakoń-
czył występ solistki dawnego Teatru Muzycznego w Gliwicach, 
 Izabeli Witwickiej. Dobór repertuaru spośród znanych arii 
operetkowych, wdzięk oraz kunszt wokalny artystki sprawiły 
uczestnikom spotkania wielką przyjemność. 
Spotkanie koleżeńskie, które było kolejnym punktem progra-
mu, rozpoczęło się toastem za pomyślność w  Nowym 2017 
Roku. Było ono – jak co roku – okazją do inspirujących rozmów 
między uczestnikami spotkania i pozwoliło wszystkim na spę-
dzenie kilku godzin w miłej i przyjaznej atmosferze. 

25 stycznia 2017 r. 
 W sali bankietowej stołówki studenckiej przy ul. Łużyckiej 
w Gliwicach odbyło się Spotkanie noworoczne członków Koła OGl 
SEP przy Politechnice Śląskiej oraz licznie zaproszonych gości – 
przedstawicieli Prezydium OGl SEP i prezesów zaprzyjaźnionych kół 
SEP. Koło to należy do największych kół OGl SEP, gdyż liczy ponad 
120 członków, w tym 63 aktywnych i 38 emerytowanych pracowni-
ków naukowych Pol. Śląskiej, głównie z Wydziału Elektrycznego.

Fot. 5. Odznaczeni członkowie Oddziału Gliwickiego SEP 

W oficjalnej części spotkania, prezes Oddziału Jan Kapinos 
przywitał liczne grono gości, a następnie przedstawił sprawoz-
danie z działalności Oddziału w 2016 r. oraz omówił najważniej-
sze zamierzenia na 2017 r., po czym głos zabrali goście.
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31 stycznia 2017 r. 
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. W czasie ob-
rad dominowały tematy związane ze sprawami finansowymi 
Oddziału: wykonaniem budżetu w 2016 r. oraz przygotowa-
niami do audytu finansowego. Przedstawiony został również 
harmonogram posiedzeń Zarządu i Prezydium Oddziału Gli-
wickiego SEP na I kwartał 2017 r. Ponadto w poczet członków 
SEP przyjęto 4 osoby.

2 lutego 2017 r. 
 W salce szkoleniowej Oddziału Gliwickiego SEP odbyły 
się kolejne bezpłatne warsztaty w zakresie projektowania sieci 
telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych z wyko-
rzystanie programu TelSat, zorganizowane przez OGl SEP oraz 
firmy GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o. z Gdańska i SES ASTRA S.A. 
z Gdyni. Pierwsze bezpłatne szkolenie w ww. zakresie odbyło 
się w czerwcu 2016 r. Warsztaty prowadził specjalista z firmy 
Telkom-Telmor,  Michał Owca. W szkoleniu – ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc – wzięło udział 17 osób. Wszyscy 
uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatnie oprogramowanie 
projektowe TelSat firmy  Telkom-Telmor oraz upoważnienie do 
jego komercyjnego wykorzystania.

Na początku spotkania wzniesiony został wspólny toast za 
pomyślność w 2017 roku, a prezes Koła Tomasz Rusek przywi-
tał przybyłych znamienitych gości – członków Koła. W dalszej 
części T. Rusek omówił wszystkie przedsięwzięcia zrealizowa-
ne w Kole w ostatnim roku oraz przedstawił działania, które są 
planowane w najbliższym czasie, w ostatnim już roku bieżącej 
kadencji. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali również 
zaproszeni goście. W koleżeńskiej części spotkania, po wy-
śmienitym obiedzie, uczestnicy mieli okazję do indywidual-
nych, inspirujących rozmów i wymiany poglądów nie tylko na 
naukowe tematy.

4 lutego 2017 r. 
 Odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne Sekcji Ener-
getyki OGl SEP, podobnie jak w poprzednim roku – w słynnej 
z oryginalnego wystroju Sali Marynarskiej hotelu „Malinowski 
Business”. Niezawodne i liczne – bo ponadsześćdziesięcio-
osobowe – grono członków i sympatyków ww. Sekcji wraz 
z osobami towarzyszącymi bawiło się wspaniale do późnych 
godzin nocnych przy przyjaznej nogom i miłej uchu muzyce 
zespołu Format. 

Fot. 6. Prezes Koła Tomasz Rusek wita zaproszonych gości

Fot. 7. Uczestnicy szkolenia 

Bardzo bogate menu dodatkowo jeszcze poprawiło nastroje 
i humory wszystkim uczestnikom zabawy. Z tego powodu naj-
bardziej niecierpliwi już prosili organizatorów o wpisanie ich 
na listę uczestników na następny rok... 

dr inż. Szymon Ciura
Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 8. W oczekiwaniu na tańce...




