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8 grudnia 2014 r. 
 Posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, na którym 
m.in. dr inż.  Szymon Ciura przedstawił referat na temat „Wyzna-
czanie obciążeń szczytowych w elementach sieci nN – teoria 
i  praktyka”. Referent omówił szereg man kamentów i nieprawi-
dłowości zawartych w normie N SEP-E-002, związanych z warto-
ściami współczynników jednoczesności występowania obciążeń 
szczytowych i z sumowaniem tych obciążeń dla wielu odbiorców, 
zasilanych z sieci nN. Przedstawił także teoretyczne podstawy wy-
znaczania wartości ww. współczynników oraz sumowania obcią-
żeń szczytowych, uwzględniające losowy charakter tych obcią-
żeń i efekt tzw. współzbieżności czasowej ich występowania. Na 
posiedzeniu Zarządu omawiane były również wyniki finansowe 
Oddziału za okres od początku bieżącej kadencji oraz założenia 
do wstępnego planu finansowego Oddziału na 2015 r.

10 grudnia 2014 r. 
 Ostatnie w 2014 r. seminarium, zorganizowane przez Sek-
cję instalacji i Urządzeń Elektrycznych, działającą w strukturze 
OGl SEP. Tym razem omawiany był temat „Profesjonalne sys-
temy tras kablowych i nośnych – projektowanie, wizualizacja 
i wyko nanie”. Temat zreferowali inż. Marcin Sobolewski z firmy 
Baks z Karczewa oraz mgr inż. Dominik Zasada z firmy Techno-
kabel S.A. z Warszawy.

12-14 grudnia 2014 r. 
 Konferencja Naukowa „Generacja, Przesył, Wykorzystanie”, 
zorganizowana w Jugowicach przez Koło SEP przy Politechnice 
Wrocławskiej. W  Konferencji uczestniczyli studenci wydziałów 
o profilu elektryczno-energe tycznym z całej Polski, w tym także 
z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gli wicach, człon-
kowie Koła Studenckiego SEP przy Politechnice Śląskiej. 

Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat Konferencji 
jednogłośnie zdobył student z  Gliwic Mateusz Piątek. Przed-
stawił on referat pod tytułem „Projekt instalacji elektrycznej 
nN z układem SZR”. Gratulujemy!

16 grudnia 2014 r. 
 Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Sekcję 
Energetyki OGl SEP wraz z Kołem SEP przy Tauron Dystrybu-
cja SA Oddział Gliwice na temat „Nowoczesne metody badań 
odbiorczych oraz zaawansowana diagnostyka izolacji kabli SN 
i WN za pomocą sygnałów napięcia przemiennego DAC”. Pre-
lekcję poprowadzili: mgr inż. Andrzej Kaliga – członek zespo-
łu zajmującego się eksploatacją i diagnostyką kabli SN i WN 
z Tauron Dystrybucja SA Oddział Gliwice oraz mgr inż. Jarosław 
Parciak – prezes firmy Onsite HV Solutions Central Europe 
Sp.  z  o.o. z Warszawy, specjalizującej się m.in. w diagnostyce 
kabli SN i WN w Polsce i na świecie z wykorzystaniem syste-
mów diagnostycznych OWTS. 

13 stycznia 2015 r. 
 Spotkanie noworoczne OGl SEP. Spotkanie to zaszczycił 
swą obecnością prezes SEP, dr inż. Piotr Szymczak. Obecny był 
również dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
w  Gliwicach, prof. Paweł Sowa, liczni przedstawiciele sąsied-
nich Oddziałów SEP i stowarzyszeń z FSN NOT, a także przed-
stawiciele firm z regionu. Prezes Oddziału Jan Kapinos przed-
stawił relację z działalności w 2014 roku i zarys zamierzeń na 
najbliższą przyszłość. Liczne odznaki honorowe, godności, 
medale pamiątkowe, wyróżnienia i nagrody wręczał prezes 
SEP wraz z prezesem OGl SEP. M.in. przyznaną po raz pierwszy 
Szafirową Odznakę Honorową SEP, którą otrzymał Członek Ho-
norowy SEP Tadeusz Li piński. 

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
8 grudnia 2014 r. – 9 maja 2015 r.

Fot. 1. Laureat konkursu wśród organizatorów Fot. 2. Zaproszeni goście szczelnie wypełnili salę NOT
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Część artystyczną wypełnił kabaret „Tyligentne Batiary” z By-
tomia. Na zakończenie spotkania prezes OGl SEP wzniósł to-
ast za pomyślność w 2015 roku i zaprosił zgromadzonych na 
skromny poczęstunek. 

24 stycznia 2015 r. 
 Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki OGl SEP. Spo-
tkanie to tradycyjnie odbyło się w restauracji „Bagatela” w Gli-
wicach. Uczestnicy spotkania tańczyli i bawili się do późnych 
godzin przy dźwiękach znanych przebojów, przy sprawnej 
obsłudze, smacznym jedzeniu i w miłej atmosferze. i tylko żal, 
że „Bagatela” na drugi dzień zakończyła już swą długowieczną 
działalność. Na szczęście – z powodów nie zawinionych przez 
uczestników ww. spotkania.

28 stycznia 2015 r. 
 Decyzją ZG SEP organizacja XVii Ogólnopolskich Dni 
Młodego Elektryka w 2015 r. powierzona została Oddziałowi 
Gliwickiemu SEP. XVii ODME zorganizowane zostaną w dniach 
21-24 paździer nika 2015 r. i włączone zostaną w program ob-
chodów 70-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Gratulacje dla naszych studentów!

6-8 lutego 2015 r. 
 Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny 
Sekcji instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, tym razem 
do łodzi. Po drodze, w  części technicznej wyjazdu uczestni-
cy zwiedzili Elektrownię Bełchatów, a szczególnie nowy blok 
o  mocy 858  MW. W  części turystycznej uczestnicy zwiedzili 
wiele bardzo ciekawych starych i nowych obiektów prze-
mysłowej łodzi, zaś w części artystycznej obejrzeli w Teatrze 
Nowym komedię kryminalną pod tytułem „Szalone nożycz-
ki” – jeden z największych brodwayowskich hitów, grany bez 
przerwy od ponad 20 lat i z tego powodu wpisany do Świato-
wej Księgi Rekordów Guinnessa.

23 lutego 2015 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Wiodącym tematem ob-
rad był stan realizacji kierunków działania OGl SEP na kadencję 
2014-2018 oraz uwag i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
a także wniosków z WZDO. Prezydium OGl SEP zaakceptowało 
propozycje, dotyczące jednostek organizacyjnych Oddziału, 
odpowiedzialnych za realizację ww. zapisów i członków Prezy-
dium, nadzorujących realizację tych zapisów.

25 lutego 2015 r. 
 Spotkanie noworoczne Koła SEP przy Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. Jest to największe Koło w strukturze OGl 
SEP, liczące około 110 członków. W części oficjalnej prezes 
Koła Tomasz Rusek podsumował przedsięwzięcia zrealizo-
wane przez Koło w minio nym roku, przedstawił zamierzenia 
na najbliższy rok oraz złożył wszystkim zebranym życzenia 
wszelkiej pomyślności w 2015 r. Do życzeń dołączyli się rów-
nież prezes OGl SEP oraz dziekan Wydziału Elektrycznego, 
który dodatkowo zaprosił wszystkich uczes tników spotkania 
na październikowe uroczystości, związane z 70-le ciem Wy-
działu Elektrycznego i na organi zowane tym razem w Gliwi-
cach XVii ODME.
Spotkanie to było – jak co roku – okazją do licznych rozmów 
i ożywionej dyskusji w towarzyskim gronie młodych i nieco 
starszych członków ww. Koła SEP. Smaczne jedzenie serwowa-
ne podczas spotkania, sprawna obsługa i dobre wino pozwo-
liły wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i serdecznej 
atmosferze.

Fot. 4. Tak bawili się SEP-owcy w „Bagateli”

Fot. 3. Prezes OGl SEP uroczyście otwiera spotkanie

27 stycznia 2015 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prezydium zaakcepto-
wało m.in. „Regulamin Zespołu ds. kontaktów z przemysłem” 
oraz harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu OGl SEP 
na i półrocze 2015 r., a także przyjęło w poczet członków OGl 
SEP 18 osób. Prezydium OGl SEP poparło również wniosek Sa-
morządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej w  Gliwicach i Studenckiego Koła SEP o organizację 
XVii Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.
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16 marca 2015 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, w większości poświę-
cone dyskusji nad sprawozdaniem finansowym za 2014 r. 
oraz korektą planu finansowego OGl SEP na 2015 r. Oba te 
dokumenty ostatecznie zostały przyjęte przez Prezydium. 
Ponadto w poczet członków OGl SEP Prezydium przyjęło 
jedną osobę.

20-22 marca 2015 r. 
 i Konferencja pod tytułem „Eksploatacja nowoczesnych 
kompleksów wydobywczych i chodnikowych”, zorganizowa-
na przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej OGl 
SEP oraz Knurowskie Koło Terenowe OGl SEP w Stryszawie 
koło Zawoi. 
W trakcji dwóch sesji technicznych omówione zostały i prze-
dyskutowane tematy związane z wymaganiami techniczny-
mi i eksploatacyjnymi w zakresie drążenia wyrobisk chodni-
kowych, wysokowydajnych kombajnów chodnikowych, 
transportu urobku i mate riałów, a także w zakresie wymagań 
technicznych w eksploatacji wysokowydajnych kompleksów 
wydobywczych oraz związane z innymi specjalistycznymi pro-
blemami, występującymi w górnictwie. W konferencji wzięło 
udział 30 osób, w tym 14 członków Knurowskiego Koła Tere-
nowego OGl SEP.

23 marca 2015 r. 
 Posiedzenie Zarządu OGl SEP. Wiodącymi tematami ob-
rad były: sprawozdanie z działalności Zarządu OGl SEP za 2014 
r., bilans finansowy Oddziału za 2014 r. oraz analiza i korekta 
planu finansowego Oddziału na 2015 r. Dokumenty te uzyska-
ły pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej OGl SEP i zostały przy-
jęte przez Zarząd Oddziału. 

25 marca 2015 r. 
 Ruszył kolejny cykl seminariów szkoleniowych Sekcji in-
stalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. Pierwszy w 2015 r. 
referat o tytule „Odstępstwa od obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych dla obiektów istniejących na bazie opra-
cowanych ekspertyz uzgodnionych z KW PSP” przedstawił 
brygadier pożarnictwa mgr inż. Kamil Kwosek, zastępca Ko-
mendanta KM PSP w Zabrzu, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Podzielił się z zebranymi swoimi boga-
tymi doświadczeniami z dziedziny ochrony przeciwpożaro-
wej, w szczególności – w zakresie dostosowywania remon-
towanych obiektów budowlanych do nowo obowiązujących 
przepisów w tej dziedzinie.

8 kwietnia 2015 r. 
 Seminarium szkoleniowe Sekcji instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP. Tematem seminarium było „Zastosowanie 
i  koordynacja ochrony od przepięć w instalacjach wewnętrz-
nych i współpraca z instalacją odgromową”, a szkolenie prowa-
dził mgr inż. Krzysztof Wincencik z firmy DEHN Polska Sp. z o.o.

10-12 kwietnia 2015 r. 
 W Osieczanach pod Krakowem odbyła się Vi Konferen-
cja naukowo-techniczna p.t. „Sterowanie, sygnalizacja oraz 
badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w prze-
myśle górniczym”, zorganizowana przez Knurowskie Koło 
Terenowe nr 48 oraz Sekcję Elektrotechniki i Automatyki 
Górniczej OGl SEP. Konferencja rozpoczęła się w fabryce kabli 
TELE-FONIKA Kable S.A., a w tym samym dniu w miejscu zakwa-
terowania rozpoczęła się część teoretyczna konferencji, w któ-
rej prym wiodła – poza TELE-FONIKĄ – firma Elgór+Hansen S.A. 
z Chorzowa. Kolejny dzień to zwiedzanie Kopalni Soli w Wie-
liczce i druga część konferencji, w której referaty przygotowali 
i wygłosili m.in. członkowie ww. Koła. Była to kolejna udana 
konferencja, zorganizowana przez to Koło.

13 kwietnia 2015 r. 
 Obradowało Prezydium OGl SEP. Głównym tematem obrad 
był wstępny program XVii Ogólnopolskich Dni Młodego Elektry-
ka, które odbędą się w październiku 2015 r. w Gliwicach. Ponadto 
w poczet członków OGl SEP Prezydium przyjęło 2 osoby.

Fot. 5. Stół prezydialny

Fot. 6. Uczestnicy spotkania w oczekiwaniu na obiad
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22 kwietnia 2015 r. 
 Kolejne Seminarium szkoleniowe Sekcji instalacji i Urzą-
dzeń Elektrycznych OGl SEP. Omawiany był bardzo aktualny 
temat „Fotowoltaika w zastosowaniu praktycznym i korzyści 
z  jej stosowania”. Szkolenie przeprowadzili dr inż. Romuald 
Dusza z firmy Ankom S.C. – Zakładu Oprogramowania oraz dr 
inż. Dariusz Wójcik z Politechniki Śląskiej.

24 kwietnia 2015 r. 
 W Restauracji „Mag” w Gliwicach odbyła się Xii Biesia-
da SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której brało udział 
71 osób. Jak zwykle była to niezwykle udana impreza z dobrą 
muzyką, tańcami i zbiorowym śpiewaniem piosenek tury-
styczno-biesiadnych oraz starych i nowych przebojów przy 
piwie i suto zastawionych stołach. W sali bankietowej było bar-
dzo gwarno i wesoło, a uczestnicy zabawy już trenują przed 
jesienną edycją tego miłego spotkania.

27 kwietnia 2015 r. 
 Odbyło się zebranie Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie 
stanowi przygotowań do wycieczek krajowych i zagranicznych, 
organizowanych przez Oddział. Z początkiem maja odbędzie się 
wycieczka autokarowa do Czarnogóry i Albanii, w czerwcu – wy-
cieczka samolotowa do Portugalii, a w sierpniu – wyjazd w Tatry.

1-9 maja 2015 r. 
 Odbyła się wycieczka autokarowa do Czarnogóry i Albanii, 
w której wzięły udział 32 osoby – członkowie OGl SEP i osoby im 
towarzyszące. Uczestnicy wycieczki przez Słowację i Węgry wje-
chali do Serbii, skąd po krótkim zwiedzaniu Belgradu i noclegu 
w tym mieście udali się w drogę do Baru na południu Czarnogó-
ry. Droga wiodła wzdłuż niezwykle urokliwych i malowniczych 
kanionów rzeki Tary i rzeki Moraca i wymagała pokonania niezli-
czonej liczby tuneli, przekopów i ostrych zakrętów, nad zapiera-
jącymi dech w piersiach przepaściami i pod niebotycznymi ska-
łami. W Czarnogórze podziwiali zabytki w miasteczkach Kotor, 
Perast i Budva oraz w Starym Barze, po czym udali się do Albanii. 

Fot. 7. Uczestnicy Biesiady tutaj jeszcze „na głodno”...

Tam zachwycali się zabytkami Szkodry – głównego miasta pół-
nocnej Albanii, zwiedzili liczne urokliwe cerkiewki i monastyry, 
a także inne zabytki w miejscowościach Kruja, Durres, Apollonia 
i Berat, no i oczywiście zobaczyli najważniejsze miejsca Tirany, 
wraz z polską osobliwością – pomnikiem Chopina. Program wy-
cieczki był mocno napięty, lecz znalazł się czas na zamoczenie 
nóg, a nawet całych ciał, umęczonych podróżą wycieczkowi-
czów w ciepłym już Adriatyku.

Fot. 8. Czarnogóra – najstarsza owocująca oliwka na świecie  
(2000 lat, teraz już o miesiąc starsza)

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 9. Czarnogóra – Wyspa Św. Stefana, czyli wyspa milionerów

Fot. 10. Jedna z wielu urokliwych cerkiewek w Albanii




