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4-5 października 2019 r.
 Wycieczka członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób 
towarzyszących do KGHM HM „Głogów”. Co ciekawe, Huta ta 
oprócz podstawowej produkcji miedzi (o czystości 99,99%) 
jest światowym liderem produkcji srebra, a na dodatek wy-
twarza bardzo duże ilości złota, ołowiu, selenu i innych pier-
wiastków. 
W pierwszym dniu uczestnicy wycieczki zwiedzili cały ciąg 
technologiczny Huty oraz zapoznali się z najnowszymi rozwią-
zaniami, stosowanymi w zakresie rozdziału energii elektrycz-
nej i zabezpieczeń. Drugi dzień poświęcony został na zwie-
dzanie Głogowa. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki 
wywarł Pomnik Dzieci Głogowskich, symbolizujący obronę 
Głogowa w 1109 r.

14 października 2019 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, w czasie którego 
m.in. zaakceptowane zostały propozycje przyznania Meda-
li 100-lecia SEP oraz Medali im. L. Nehrebeckiego członkom 
Oddziału. 
Ponadto w poczet członków Oddziału Gliwickiego SEP przy-
jęte zostały 3 nowe osoby.

17 października 2019 r.
 Posiedzenie Kapituły ds. stypendiów dla najlepszych 
uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicz-
nym. Kapituła przyznała na rok akademicki 2019/2020 5 sty-
pendiów. 
Uczniowie wyróżnieni stypendiami to:
 Martin Rybka (ZST Rybnik),
 Szczepan Dwornicki (ZST Rybnik),
 Dawid Woryna (ZST Rybnik),
 Bartłomiej Dapkun (ZSŁ Gliwice),
 Szymon Bogacki (ZSŁ Gliwice).
Stypendystom serdecznie gratulujemy!

28 października 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Po-
święcone było głównie krytycznej analizie stanu finansowego 
Oddziału po 9 miesiącach 2019 r. 
Prezydium zaakceptowało ponadto wniosek jednego z kół 
Oddziału o jego rozwiązanie z  powodu znacznego ubytku 
członków tego koła.

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
4 października 2019 r. – 1 lutego 2020 r.

11 października 2019 r.
 Cykliczna konferencja „Nowoczesne rozwiązania w prze-
myśle elektroenergetycznym i automatyce”, zorganizowana 
przez Zespół ds. kontaktów z przemysłem Oddziału Gliwic-
kiego SEP.
Zaprezentowanych zostało 5 referatów tematycznych, 
obejmujących dość szeroki zakres aktualnych zagadnień, 
dotyczacych elektroenergetyki przemysłowej. Ponad pięć-
dziesięcioosobowe grono uczestników z zainteresowaniem 
wysłuchało wykładów prelegentów, po czym miała miej-
sce ożywiona dyskusja w tzw. podgrupach tematycznych, 
połączona z prezentacją produktów firm biorących udział 
w ww. konferencji.

fot. 1. fragment Pomnika Dzieci Głogowskich

fot. 2. Stanowisko jednej z firm prezentujących swe produkty
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18 listopada 2019 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Przedstawiony i prze-
dyskutowany został wstępny plan finansowy Oddziału na 2020 r., któ-
ry zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału. 
Ustalony został program zebrania Zarządu i zapadła decyzja o zorga-
nizowaniu kolejnego Balu Sekcji Energetyki OGl SEP. Ponadto w po-
czet członków OGl SEP przyjęta została jedna osoba.

2 grudnia 2019 r.
 Ostatnie w 2019 roku zebranie Zarządu OGl SEP. W czasie tego 
zebrania Bogumił Dudek z OGl SEP przedstawił referat pt. „Energetyka 
w  Chinach”, który wywołał ożywioną dyskusję wśród zebranych. Na-
stępnie Sekretarz Oddziału zaprezentował sprawozdanie z działalności 
Oddziału w 2019 r., po czym Zarząd zapoznał się ze wstępnym planem 
finansowym Oddziału na 2020 r., przedstawionym przez Skarbnika 
Oddziału. W zarządzonym głosowaniu plan ten jednogłośnie został 
przez Zarząd przyjęty. Zarząd uchwalił również wysokość funduszu 
stypendialnego dla uczniów szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 
oraz zaakceptował wniosek Prezydium o rozwiązaniu jednego z kół 
Oddziału z powodu zbyt małej liczby członków tego koła.

13 grudnia 2019 r.
 Odbyła się sesja konkursowa 51. już „Konkursu na najlepszą pra-
cę dyplomową z elektryki”, zorganizowanego tradycyjnie przez Od-
dział Gliwicki SEP i Koło SEP przy Politechnice Śląskiej ze współudzia-
łem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Oddziału 
Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, któ-
rzy byli również sponsorami nagród w tym konkursie. Komisja kon-
kursowa przyznała pięć nagród następującym dyplomantom-absol-
wentom z 2019 r.:
 I nagroda: mgr inż. Robert Nawrath,
 II nagroda: mgr inż. Maciej Klimas,
 II nagroda: mgr inż. Krystian Skowroński, 
 III nagroda: mgr inż. Maciej Nadolski,
 III nagroda: mgr inż. Marcin Pyrchała.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

20 grudnia 2019 r.
 Ostatnie w 2019 r. zebranie Prezydium OGl SEP. 
W czasie zebrania przedstawiona została przez Skarb-
nika Oddziału sytuacja finansowa Oddziału na koniec 
2019 r. Prezydium zapoznało się również i zaakcepto-
wało propozycję zorganizowania przez OGl SEP wraz 
z Katedrą Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politech-
niki Śląskiej 52. Międzyuczelnianej Konferencji Metro-
logów, która odbędzie się w dniach 7-9 września 2020 r. 
Ponadto Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie 
z  posiedzenia Rady Prezesów, które odbyło się dnia 
18 grudnia 2019 r. w Warszawie, a w poczet członków 
OGl SEP przyjęto 13 nowych osób.

13 stycznia 2020 r.
 Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie to 
zaszczycili swą obecnością m.in. prezesi i członkowie 
sąsiednich Oddziałów SEP i stowarzyszeń FSNT NOT 
oraz zaproszeni liczni goście. Po powitaniu gości Pre-
zes Oddziału – tym razem relatywnie krótko – przed-
stawił najważniejsze sprawy, które udało się załatwić 
w 2019 r., oraz najważniejsze wydarzenia, które miały 
miejsce w  minionym roku w Oddziale, po czym głos 
zabrali zaproszeni goście. 
Po ich wystąpieniach odbyła się część „medalowa” spo-
tkania, w czasie której wyróżniającym się w pracy na 
rzecz Oddziału jego członkom oraz przedstawicielom 
niektórych firm, współpracującym z OGl SEP, wręczone 
zostały Medale im. prof. Lucjana Nehrebeckiego. Jako 
pierwszy na tym spotkaniu medal ten otrzymał kol. Tade-
usz Toman, prezes Stowarzyszenia Elektrotechników 
Polskich w Republice Czeskiej. Medale te – w uzna-
niu zasług dla rozwoju Oddziału – otrzymały również 
kol. Wanda Tetzlaff i kol. Maria Kaproń, kończące pracę 
na rzecz OGl SEP i przechodzące na zasłużoną emeryturę. 

fot. 3. Organizatorzy i uczestnicy konkursu fot. 4. W oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania
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Wręczone zostały także nagrody dla laureatów 51. już „Konkur-
su na najlepszą pracę dyplomową z elektryki” (szczegóły kon-
kursu podano wyżej).

W części artystycznej wystąpił Ireneusz Miczka z Gliwic, znany 
w kraju wokalista, który swym barytonem przy zaprezentowa-
nym, wysublimowanym repertuarze podbił serca wszystkich 
uczestniczek i uczestników tego miłego spotkania. Towarzy-
szył mu jego uczeń – Szymon Sadkowki z PPSZWB, a na forte-
pianie akompaniowała Katarzyna Rzeszutek.
Po tym występie Prezes Oddziału wzniósł tradycyjny toast za 
pomyślność wszystkich uczestników spotkania oraz za dalszy 
rozwój Gliwickiego Oddziału SEP.
Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i nie jedynej 
lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. kuluarowych 
podgrupach, w miłej atmosferze trwało do skutku…

20 stycznia 2020 r.
 Sześćdziesięcioośmioosobowa grupa gliwickich SEP-
-owców i osób im towarzyszących wzięła udział w koncercie 
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, która 
wystąpiła w  siedzibie katowickiej NOSPR w ramach Sceny 
Młodych w obsadzie:
 Marek Wroniszewski – dyrygent,
 Marcel Markowski – wiolonczela,
 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa,
z programem:
 Ludwig van Beethoven – Uwertura „Coriolan” opus 62,
 Edward Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll opus 85,
 Antonin Dvořák – VII Symfonia d-moll opus 70.
Wszyscy wykonawcy koncertu oraz dyrygent – mimo młode-
go wieku – wykazali się pełnym profesjonalizmem i nagro-
dzeni zostali niezwykle długimi brawami na stojąco. Niestety, 
bisu nie było…

27 stycznia 2020 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Poświęcone 
było głównie ustaleniu wysokości stawek wynagrodzeń dla 
członków Komisji kwalifikacyjnych Oddziału w związku ze 
wzrostem odpłatności za każdy przeprowadzony egzamin na 
uprawnienia zawodowe w 2020 r. 

29 stycznia 2019 r.
 Tradycyjne Spotkanie noworoczne Koła OGl SEP przy Po-
litechnice Śląskiej, macierzystej uczelni większości członków  
ww. Oddziału. Koło to jest największym kołem Oddziału, gdyż 
aktualnie liczy 126 członków, w tym – aż 41 emerytów, głów-
nie dawnych nauczycieli akademickich. Spotkanie otworzył 
prezes Koła, kol. Tomasz Rusek, który przedstawił najważniej-
sze osiągnięcia Koła w 2019 r. i nakreślił plan działalności na 
2020 r., po czy głos zabrali zaproszeni goście. 
Miłym akcentem tego Spotkania było wręczenie przez Prezesa 
OGl SEP Medali im. L. Nehrebeckiego licznym członkom tego 

fot. 5. Prezes OGl SEP wita uczestników spotkania

fot. 6. Medal 100-lecia OZW SEP dla kol. Ludwika Pinko

fot. 7. Wszyscy artyści na scenie
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Koła, wyróżniającym się działalnością na rzecz OGl SEP, w tym 
również – w  uznaniu zasług w wykształcenie wielu pokoleń 
elektryków i elektroników, zwykle późniejszych członków Od-
działu. Po spożyciu pożywnego posiłku spotkanie to przero-
dziło się w forum dyskusyjne w tzw. podgrupach, a tematem 
dyskusji były nie tylko sprawy naukowe. Przy przysłowiowym 
naparstku wina i smacznym ciasteczku tradycyjnie trwało ono 
do późnych godzin wieczornych.

1 lutego 2020 r. 
 Sześćdziesięcioosobowe niezawodne grono miłośniczek 
i  miłośników Terpsychory i  Bachusa bawiło się do późnych 
godzin nocnych w Restauracji „Trzy Światy” w Gliwicach. 

Zabawa zorganizowana została tradycyjnie przez Kolegium 
Sekcji Energetyki OGl  SEP. Do tańca przygrywał znany już 
wszystkim z poprzednich spotkań zespół format. Bogate 
menu, zaspo kajające wybre dne kulinarne gusty wszyst kich 
uczestników zabawy, w powiązaniu z niewy czerpującymi się 
napit kami różnego rodzaju i mocy w wydatny sposób przy-
czyniło się do doskonałego nas troju, wspa niałego humoru 
i  nie poskromionej kon dycji uczes tników tego dorocz nego 
spotkania.

dr inż. Szymon Ciura 
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP 

fot. 8. Prezes Koła otwiera tradycyjne spotkanie noworoczne fot. 9. W oczekiwaniu na coś na ząb...
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