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uroczystościach z obchodów 150 rocznicy urodzin prof.
Romana Dzieślewskiego – patrona SEP w 2013 r. Uroczystości te były zorganizowane przez Oddział Rzeszowski SEP, a pracom Komitetu Organizacyjnego
przewodniczył prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP
Bolesław Pałac.

Zebranie Zarządu OZW SEP
14 października – zebranie Zarządu OZW SEP w siedzibie firmy Eltrans Sp. z o.o. w Chorzowie. Zebranie
otworzyła i prowadziła prezes OZW SEP Teresa
Skowrońska. Obecnych było 21 osób, w tym 11 członków Zarządu OZW SEP. Prezes Eltrans Sp. z o.o. Mariusz Saratowicz omówił aktualną działalność firmy,
która działa od 1992 roku. Specjalizuje się w kompleksowych dostawach materiałów elektrycznych dla potrzeb górnictwa, elektroenergetyki zawodowej, kolei,
hutnictwa oraz firm wykonawczych. Posiada 20 letnie
doświadczenie w handlu materiałami elektrotechnicznymi i 10 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia
zadań wykonawczych.

fot. Uczestnicy zebrania
Prezes Koła SEP przy Eltrans Sp. z o.o. (Koło nr 8) –
Ireneusz Maroński poinformował zebranych o działalności Koła, które powstało 1,5 roku temu. Liczy obecnie 15 członków. Współpracuje z Zarządem Spółki
w zakresie szkoleń dot. produktu, który firma wytwarza
i sprzedaje. Członkowie Koła biorą udział w Targach,
współpracują z SITG, uczestniczą w Chorzowskich
Dniach Techniki, wzięli udział w spotkaniu
z kierownictwem Elektrowni Bełchatów. Zarząd Koła
organizuje spotkania integracyjne. Ostatnie odbyło się
10 października na
terenie Muzeum Energetyki
w Łaziskach Górnych - TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska. Bogdan Czarnecki opowiedział o obchodach 60-lecia Koła SEP przy Elektrobudowie SA

Z życia OZW SEP
fot. Od lewej: Piotr Wojtas, Teresa Skowrońska, Mariusz Saratowicz, Ireneusz Maroński
Prezes Oddziału Teresa Skowrońska poinformowała o
działalności Oddziału w okresie od ostatniego zebrania
Zarządu tj. od 19.09.2013 r. do 14.10.2013 r.
Prezes SEP Jerzy Barglik omówił stan przygotowań do
WZD w Szczecinie. Poinformował również o ostatnich

18 października – udział Jana Kurka w posiedzeniu
Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP.
21 października udział prezesa SEP Jerzego Barglika,
prezes OZW Teresy Skowrońskie oraz redaktora Iwo
Cholewickiego w uroczystości 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Uroczystość miała miejsce w Auli Centrum Kongresowego im. Jana Pawła II w Gliwicach.
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-2Uczestników uroczystości powitał prezes Oddziału
Andrzej Grabowski. W swym wystąpieniu przypomniał
najważniejsze fakty z historii działalności SEP w Gliwicach. Z okazji jubileuszu wydano monografię 60 lat
Oddziału Gliwickiego SEP, którą otrzymali wszyscy
uczestnicy spotkania.
Oddział Gliwicki SEP został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie złotych i srebrnych odznak honorowych
SEP oraz wyróżnień oddziałowych. W części artystycznej wysłuchano koncertu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej. Dyskusję na różne tematy stowarzyszeniowe i zawodowe kontynuowano
podczas części koleżeńskiej spotkania.

Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
fax 32 255 25 03, e-mail: biuro@sep.katowice.pl
Aktualny plan szkoleń zamieszczany jest na stronie internetowej: www.sep.katowice.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Z życia Kół i Sekcji
17 października – zebranie Koła Terenowego SEP
w Katowicach. Zebranie prowadził: Tomasz Wieloch.
Przyjęto 2 nowych członków. Omówiono opłatę
składek członkowskich w aspekcie kampanii Wyborczej w Kołach SEP. Ustalono terminu WZK na
21 listopada br.
Odczytu nt. „Urządzenia i instalacje w środowisku
zagrożonym wybuchem” dokonał Tomasz Wieloch.
Przeprowadzono 3 konkursy w nawiązaniu do tematyki zebrania w dniu 19 września 2013 r. „Pomiary i
badania ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV”.
18 października – Walne Zebranie Koła nr 56 przy
REMAG SA. Koło SEP liczy 26 osób. W wyniku
wyborów prezesem Koła została ponownie Teresa
Skowrońska, skarbnikiem Dariusz Kudala a sekretarzem Jerzy Ryguła. Komisję Rewizyjną Koła tworzą
Tadeusz Siarkowski i Adam Warcholik, delegatami
zostali Teresa Skowrońska i Dariusz Kudala.

fot. Podczas uroczystości – od prawej Jerzy Hickiewicz, Jerzy
Barglik, Iwo Cholewicki

22 października – udział Aleksego Kuźnika w posiedzeniu Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w
ZG SEP w Warszawie.

Szkolenia
Można skorzystać jeszcze w tym roku ze szkolenia
organizowanego przez OZW i ŚIOIIB w dniu
19.11.2013 (wtorek) seminarium „Instalacje
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Rozporządzenie.” - mgr inż. Wojciech Kwiatkowski (GIG
Kopalnia Doświadczalna „Barbara”)
Szkolenia odbywają się w Domu Technika NOT
w Katowicach, ul. Podgórna 4 w godz. od 10 00 do
1500. Koszt uczestnictwa: członkowie ŚOIIB – 20 zł,
członkowie OZW SEP – 20 zł, pozostałe osoby –
200 zł
Uwaga!
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały na płycie
CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz
poczęstunek. Pisemne zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail,
numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do poniedziałku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc. Opłatę należy wnieść
najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

26 - 27 października – odbyło się wyjazdowe Walne Zebranie Koła nr 15 przy ZPUE Katowice SA. W
sobotę, w godzinach rannych, członkowie Koła w
drodze do Szczyrku zwiedzili zabytkową kopalnię
GUIDO (poziom 320 m) w Zabrzu. W Szczyrku zostali zakwaterowani w pensjonacie ALDIAN. Po
obiedzie udali się na zwiedzanie okolicy. O godzinie
18-tej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
na którym wybrano władze Koła na następną kadencję. Prezesem został Dariusz Witek, sekretarzem
Aleksander Gajewski, skarbnikiem Janusz Lulko. Delegatami na WZDO zostali Dariusz Witek i Aleksander Gajewski.

]

fot. Członkowie Koła SEP nr 15 w Szczyrku
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-3Po wyborach uczestnicy zebrania zasiedli do zasłużonej „koleżeńskiej kolacji” okraszonej regionalnymi specjałami.
W drugim dniu, po śniadaniu, odbyło się zebranie, na którym omówiono sprawy dotyczące m.in.
opłacania składek, obiegu prasy i dalszego wydawania
naszego Biuletynu oraz wręczono legitymacje nowym
członkom Koła. Po zebraniu wyciągiem krzesełkowym wjechano na Jaworzynę skąd podziwiano panoramę Beskidu. Powrót nastąpił po wspólnym obiedzie
w godzinach popołudniowych.
Janusz Lulko
7 listopada – Walne Zebranie Koła nr 45 przy Instytucie
Technik Innowacyjnych EMAG.
Prezesem został wybrany Artur Kozłowski, sekretarzem
i skarbnikiem – Justyna Zawadzka, członkowie Zarządu
to Marian Jarczyk i Artur Dylong.
Delegaci na WZDO: Artur Kozłowski i Piotr Wojtas
8-11 listopada - tradycyjnie, jak co roku, członkowie
Kół Terenowych Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
wzięli udział w XIV Rajdzie Kół Terenowych do Kamesznicy. Mimo chłodnej pogody atmosfera rajdu była
gorąca. Śpiewem uczczono Dzień Niepodległości.
Na 2014 rok zaplanowano XV Rajd jako Ogólnopolski
Rajd Kół Terenowych. Termin rajdu to I połowa września 2014 r.

fot. W Kamesznicy

W najbliższym okresie
 Katowice, w każdy czwartek o godz. 1330 bezpłatna Poradnia Energetyczna (G-1). Wykład
nt. „Norma: PN-HD 60364”. Godz. 1500 – egzaminy
kwalifikacyjne.
 Katowice, 12 listopada, godz. 1100 – 1400 ,
Dom Technika NOT, sala nr 40 – Poradnia Norm i
Przepisów Elektrycznych
 Katowice, 18.11. – 22.11. – kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych z pomiarami

 Katowice,19 listopada, NOT, sala nr 4 – szkolenie seminaryjne nt. „Instalacje w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. Rozporządzenie.” Wykłada
mgr inż. Wojciech Kwiatkowski (GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”)

Katowice, 21 listopada, sala nr 4, godz. 16:30
– Walne Zebranie Koła Terenowego.

Katowice, wtorek 26 listopada, godz. 1330 bezpłatna Poradnia Energetyczna (G-2 i G-3) i konsultacje przedegzaminacyjne. Godz. 1500 – egzaminy
kwalifikacyjne Kom. Kw. Nr 334.

Mikołów, 27 listopada godz. 1500– Impreza
Kulturalna dla członków SEP i ich rodzin. Zwiedzanie wystawy malarstwa Zygmunta Stuchlika w Instytucie Mikołowskim przy ul. Jana Pawła II nr 8/5
w Mikołowie (www.instytutmikolowski.pl.
Zygmunt Stuchlik – artysta malarz, w latach 60.
XX w. współpracował z twórcami kręgu ONERION.
Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, w Muzeum Historii Katowic, w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz w kolekcja prywatnych w kraju i za granicą.
 Katowice, 2.12. – 09.12. – kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych bez pomiarów.

PREZYDENT IGNACY MOŚCICKI CZŁONKIEM HONOROWYM SEP
Ku pamięci – o Prezydencie Ignacym Mościckim
Członku Honorowym SEP
Jest rok 1922. Polska obejmuje część Górnego Śląska z
Zakładami Azotowymi w Chorzowie, pozostawionymi
przez Niemców w stanie wymagającym gruntownej odbudowy. Zakłady opuściła niemiecka kadra wraz z cennym wyposażeniem produkcyjnym fabryki i dokumentacją techniczną. Niemcy pozostawiając zakłady
z „ciemniakami – robotnikami” (tak pogardliwie nazywali pozostawioną część załogi fabryki), byli przekonani, że nie uda się komukolwiek z polskich inżynierów
uruchomić tak przecież potrzebne krajowi zakłady azotowe.
Trudnego i wydawałoby się niewykonalnego zadania
podjął się profesor Ignacy Mościcki, już wtedy znany w
Europie jako wybitny uczony chemik i elektrotechnik, a
także wynalazca. Zaprosił on do współpracy inżynierów
z Warszawy i Lwowa. Zadanie zostało wykonane czas odbudowy fabryki, a właściwie jej uruchomienie
od podstaw, trwał niespełna dwa lata (1922-1923).
Ignacy Mościcki zamieszkał w okazałej neorenesansowej willi przy obecnej ulicy Powstańców w Chorzowie.
Mieszkańcy Chorzowa odnosili się z szacunkiem do tego budynku nazywając go „Willą Mościckiego”.
Po drugiej wojnie światowej „Willa Mościckiego” była
siedzibą między innymi Związku Nauczycielstwa Polskiego i przedszkola. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego
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gruntownego remontu został sprzedany na cele lecznictwa. Obecnie mieści się w nim dobrze prosperująca
lecznica dla dzieci i dorosłych - Szpital im. Ignacego
Mościckiego pod patronatem NZOZ.
Dzieje „Willi Mościckiego” w Chorzowie zostały
przedstawione w formie opowieści w Dzienniku Zachodnim z dnia 27-28 lipca br na stronie „Historia”.
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy
Barglik, zaaferowany opowieścią zaproponował koledze Aleksemu Kuźnikowi, by nawiązał kontakt z dyrektorem szpitala dr. Henrykiem Kowalskim, który przez
szacunek dla byłego mieszkańca obecnej lecznicy, organizatora Zakładów Azotowych w Chorzowie i późniejszego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego – urządził na piętrze budynku małe muzeum poświęcone Prezydentowi.
Dr. Henrykowi Kowalskiemu udało się zgromadzić pokaźną ilość pamiątek takich jak: przedmioty osobiste,
książki, zdjęcia, kopie niektórych aktów nadania np. tytułu doktora honoris causa, a nawet aparatury z Instytutu Chemii we Lwowie.
Konkretnie, zamysł prezesa Jerzego Barglika dotyczył
sporządzenia dokumentu, który by potwierdzał fakt nadania Ignacemu Mościckiemu w 1930 roku Godności
Członka Honorowego SEP.
I tak po uzgodnieniu z dr. Henrykiem Kowalskim i przy
współpracy kol. Tomasza Kołakowskiego powstał dokument „post facum” o nazwie „Akt potwierdzenia nadania Godności Członka Honorowego SEP Ignacemu
Mościckiemu” (format A3).
Na Godność Członka Honorowego SEP Ignacy Mościcki zasłużył znaczącymi dokonaniami na polu elektrotechniki, o których wyczerpująco napisał w 2009
roku na lamach „Energetyki” kol. redaktor Tomasz Kołakowski.

fot. Dekoracja sali prezydialnej portretem Ignacego Mościckiego i kopią „Aktu nadania Członkostwa Honorowego”.

RÓŻNE
 Elektrociepłownie w Zabrzu i Częstochowie należące do koncernu Fortum można zwiedzać 16 listopada
W ponad stuletniej EC Zabrze niektóre wskaźniki pracują od 1936 r., działająca zaś od trzech lat EC Częstochowa, to jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w kraju.

PRENUMERATA ŚWE
 OZW SEP przyjmuje zamówienia na prenumeratę
dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne” na
następny rok oraz na dowolnie wybrany termin. Cena
prenumeraty rocznej na 2014 r. wynosi 120 zł ( Jeden
numer: 20 zł). W 2014 roku wydanych będzie 6 numerów. Prenumeratę można zamawiać drogą elektroniczną
na adres: swe@sep.katowice.pl lub
biuro@sep.katowice.pl (w treści należy podać na które
numery jest zamówienie oraz adres do faktury i do wysyłki). Wpłaty należy dokonać na konto bankowe OZW
SEP: 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945.
Po wpłacie wystawiamy fakturę i przesyłamy zamówione numery. Przypominamy również, że istnieje
możliwość zamieszczenia reklamy w naszym czasopiśmie

Z żałobnej karty

W listopadzie nastąpi uroczyste przekazanie wspomnianego „Aktu potwierdzenia” do muzeum poświęconego pamięci o Ignacym Mościckim.
Kopia „Aktu nadania” wraz z portretem Ignacego Mościckiego (format A4) została umieszczona w Sali Prezydialnej OZW SEP.
autor: Aleksy Kuźnik

Zmarł prof. Andrzej Sowa, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz kierownik Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 listopada w Białymstoku.
Profesor Andrzej Sowa był wielokrotnie wykładowcą
na naszych szkoleniach seminaryjnych. Wykłady jego
cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
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