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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
19 stycznia – 20 kwietnia 2018 r.

19 stycznia 2018 r. 
 Odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne Sekcji Ener-
getyki OGl SEP, od kilku już lat – w Sali Marynarskiej hotelu 
„Malinowski Business”. Ponadsiedemdziesięcioosobowe gro-
no członków i stałych sympatyków ww. Sekcji wraz z osobami 
towarzyszącymi bawiło się niezwykle przyjemnie do późnych 
godzin nocnych przy miłej uszom i przyjaznej nogom muzyce 
zespołu Format. Bogate menu przyczyniło się do stworzenia 
miłego nastroju na sali, wyrażanego przez radosne śpiewy 
i tańce-wygibańce. Do zobaczenia już za niecały rok!

Gliwickiego SEP. na Prezesa Koła w kadencji 2018-2022 jedno-
głośnie został wybrany ponownie dr inż. Tomasz rusek. Część 
towarzyską spotkania nowo wybrany Prezes zapoczątkował 
toastem za pomyślność w nowym, 2018 roku. Smaczny poczę-
stunek, pozostający do dyspozycji uczestników, pozwolił na 
wielogodzinną dyskusję w miłej atmosferze.

Fot. 1. Nieco odpoczynku po szaleństwach na parkiecie

22 stycznia 2018 r. 
 Pierwsze w 2018 r. zebranie Prezydium OGl SEP, na któ-
rym m.in. omawiane były przygotowania Oddziału do WZO. 
Zaakceptowana została również propozycja, aby Oddział 
podjął starania o ustanowienie Medalu im. prof. Lucjana neh-
rebeckiego, który pełnił funkcję pierwszego Prezesa OGl SEP. 
Ponadto w poczet członków Oddziału przyjęto 28 osób. 

23 stycznia 2018 r. 
 Odbyło się jak co roku spotkanie noworoczne członków 
Koła nr 10 SEP przy Politechnice Śląskiej, tym razem połączo-
ne z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym. Koło to 
jest największym kołem Oddziału, gdyż skupia aż 115 człon-
ków. W wyniku sprawnie przeprowadzonego głosowania wy-
brano Prezesa Koła, członków Zarządu Koła, członków Komisji 
rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału 

5 lutego 2018 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium Oddziału. Omawiany został 
bilans Oddziału za 2017 r., przekazany do oceny Komisji Go-
spodarczo-finansowej OGl SEP. Zatwierdzony został program 
zebrania Zarządu Oddziału oraz przekazana została członkom 
Prezydium informacja o wynikach WZK, które już się odbyły.

15 lutego 2018 r. 
 Zebranie Zarządu OGl SEP, na którym przedstawione 
zostało sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 r. oraz 
sprawozdanie finansowe Oddziału za 2017 r. Sprawozdania te 
uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarczo-finansowej 
oraz Komisji rewizyjnej Oddziału. Podjęto uchwałę o sposobie 
zagospodarowania nadwyżki finansowej za ubiegły rok. Bar-
dzo ożywiona dyskusja dotyczyła przyczyn słabego zaangażo-
wania młodzieży w działalność Stowarzyszenia.

26 lutego 2018 r. 
 Ostatnie przed WZO zebranie Prezydium Oddziału. Domi-
nowały sprawy związane z oceną stanu przygotowań do ww. 
wydarzenia. M.in. zatwierdzony został ostateczny program 

Fot. 2. Moment ogłoszenie wyników wyborów Prezesa
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Zgromadzenia oraz kandydatury na jego Przewodniczącego 
i Sekretarza, a także propozycje składów poszczególnych Ko-
misji. Ponadto przyjęte zostały stawki obowiązujące członków 
Komisji kwalifikacyjnych w 2018 r.

12 marca 2018 r. 
 Walne Zgromadzenie Oddziału Gliwickiego SEP., koń-
czące kadencję 2014-2018 i rozpoczynające kolejną, 4-letnią 
kadencję władz Oddziału. Gośćmi Zgromadzenia byli Preze-
si zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP z Katowic, Częstochowy 
i Bielska-Białej. Obrady Zgromadzenia, przy wysokiej frekwen-
cji delegatów, zgodnie z przyjętym porząd kiem obrad i regu-
laminem prowadził prof. Kazimierz Gierlotka. Wybrane zostały 
Komisje Zgromadzenia oraz przedstawione zostały sprawoz-
dania ustępujących władz. następnie przystąpiono do wybo-
rów nowego Prezesa Oddziału, którym został zgodnie z ocze-
kiwaniami „stary” Prezes, dr inż. Jan Kapinos.
W kolejnym punkcie programu delegaci wybrali Zarząd Oddzia-
łu, Komisję rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na WZD 
SEP. Istotną część obrad stanowiła dyskusja delegatów nad teza-
mi wystąpienia nowo wybranego Prezesa Oddziału oraz przed-
stawionymi przez ustępujący Zarząd „Kierunkami działalności 
Oddziału na kadencję 2018-2022”. na koniec obrad zgromadzeni 
delegaci przyjęli uchwały i zaakceptowali wnioski z przeprowa-
dzonej dyskusji, zobowiązując nowo wybrany Zarząd Oddziału 
do ich realizacji. Wszystkim wybranym do władz Oddziału i de-
legatom na WZD SEP serdecznie gratulujemy! W seminarium wzięło udział 45 osób, a przedstawiona te-

matyka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników 
i była podstawą do interesujących dyskusji w tzw. podgru-
pach.

5 kwietnia 2018 r. 
 Pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu OGl SEP, 
poświęcone w całości sprawom organizacyjnym. Przedsta-
wiony został nowy schemat organizacyjny Oddziału oraz 
osoby odpowiedzialne za posz czególne komisje, zespoły 
i inne agendy Oddziału. Powołane zostało Prezydium Od-
działu. Po dość ożywionej dyskusji Zarząd podjął odpo-
wiednie uchwały w tym zakresie. na zakończenie zebrania 
Prezes OGl SEP przedstawił plan działania Oddziału na naj-
bliższą przyszłość.

11 kwietnia 2018 r. 
 Wiosenny cykl seminariów rozpoczęła Sekcja Instalacji 
i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, pod nowym kierownictwem 
inż. Stanisława Kuberka. Pierwszy w 2018 r. referat na temat 
„PPn – od historii do teraźniejszości w kontekście najnow-
szych przepisów” wygłosił mgr inż. Sebastian Mania z firmy 
HUBIX Sp. z o.o. z Żabiej Woli.

Fot. 3. Wystąpienie staro-nowego Prezesa Oddziału

27 marca 2018 r. 
 Seminarium naukowo-techniczne  Sekcji Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej OGl SEP. Licznie przybyłych członków 
Sekcji oraz zaproszonych gości przywitał nowy Prezes Sekcji, 
mgr inż. Mariusz Piotrowski. Po wypiciu „małej czarnej” i cał-
kiem obfitym poczęstunku przystąpiono do przedstawienia 
bloków tematycznych. 

Fot. 4. Uczestnicy seminarium na sali obrad

referentami byli przedstawiciele firmy ABB. I tak:

 kol. Sebastian Skała przedstawił temat „rozdzielnice ni-
skiego napięcia – Platforma MnS – jeden system, różne 
potrzeby, różni Klienci”;

 kol. Jarosław Sawka zaprezentował innowacyjną koncep-
cję dla rozdzielnic Sn „UniGear Digital”;

 kol. Grzegorz Kałuża przedstawił zagadnienie „Transforma-
tory suche żywiczne  w technologii rowingowej rESIBLOC 
oraz próżniowej CastCoil”.
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13-15 kwietnia 2018 r. 
 „Wyjazdowe” III Seminarium naukowe „Bezpieczeństwo 
i  niezawodność urządzeń elektrycz nych eksploatowanych w 
przemyśle górniczym”, zorganizowane przez Sekcję Elektro-
techniki i Auto matyki Górniczej wraz z kołami SEP przy OPA 
Zabrze, OPA ROW, RUDPOL-OPA i z Knurowskim Kołem Tereno-
wym. Wzięło w nim udział około 60 osób, w tym przedstawicie-
le Zarządu i członkowie kół terenowych OGl SEP. Seminarium 
to odbyło się w Bogatyni i połączone było ze zwiedzaniem 
wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE S.A. Kopalni Wę-
gla Brunatnego Turów i Elektrowni Turów. 

17 kwietnia 2018 r. 
 Pierwsze w nowej kadencji zebranie Prezydium Oddziału, 
poświęcone w całości sprawom organizacyjnym i działalności 
Oddziału w najbliższej przy szłości. Przedstawiony został m.in. 
proponowany program obchodów Światowego Dnia Teleko-
munikacji i Spo łeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynaro-
dowego Dnia Elektryki. Przedstawiony został również wstęp-
ny program obchodów jubileuszu 65-lecia OGl SEP. Ponadto 
w poczet członków OGl SEP przyjęto 5 osób.

20 kwietnia 2018 r. 
 Kolejna, już XVI Biesiada gliwickich SEP-owców. Już po 
raz drugi odbyła się ona w restauracji „Park Szwajcaria” w Gli-
wicach, a wzięło w niej udział około 80 osób. Jak zwykle, wy-
kwintne menu oraz dziarscy grajkowie przyczynili się do nie-
zapomnianej atmosfery wśród uczestników zabawy, a znająca 
swój fach didżejka i wokalistka w jednym dopełniła wspaniałe 
wrażenia z tej imprezy.



Fot. 5. Na dnie 240-metrowej dziury w ziemi

Przedstawionych zostało kilkanaście referatów i prezentacji 
na aktualne tematy, dotyczące programu Seminarium. Kola-
cje towarzyskie w gościnnym Hotelu o wiele znaczącej nazwie 
„rychło” zapadły w pamięć wielu uczestnikom Seminarium, 
łaknących nie tylko kulinarnych i intelektualnych, ale również 
estetycznych doznań tanecznych w  towarzystwie uroczych 
fordanserek.
W powrotnej drodze spore wrażenie na uczestnikach wyjazdu 
zrobił zwiedzany podziemny pohitlerowski kom pleks „Osów-
ka” w Górach Sowich, w którym na 105% ukryta jest Burszty-
nowa Komnata, a może nawet cały Złoty Pociąg…

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 6. Didżejka i uczestnicy zabawy „od tyłu”
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