
Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych 
na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych 

marzec – kwiecień  2020 roku  nr 3/2020 (69) 

3 marca 2020 r. 

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Inżyniera Akademia Inżynierska w Polsce oraz Oddział Zagłębia 

Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowali  okolicznościowe seminarium techniczne, 

które odbyło się w Sali Prezydialnej OZW SEP w Domu Technika w Katowicach. 

Podczas Kongresu WFEO organizowanego w dniach 20-22 listopada 2019 roku w Melbourne przez Światową 

Federację Organizacji Inżynierskich WFEO podjęto decyzję o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia 

Inżyniera. Święto to  będzie podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Będzie 

obchodzone corocznie, począwszy od 4 marca 2020 roku.  

Podczas seminarium  temat „Zagrożenia elektrostatyczne” przedstawił  Przemysław Kędzierski (GIG), temat  

„Cyfrowe Stacje Rozdzielcze”– Krzysztof Borkiewicz (OZW SEP) , a temat „Hartowanie indukcyjne” zreferował 

Albert Smalcerz (Politechnika Śląska). 

 
Fot. Okolicznościowe seminarium Akademii Inżynierskiej w Polsce 

5 marca 2020 r. 

W Szkole Podstawowej nr 37 w Katowicach im. Jana Twardowskiego zostały przeprowadzone lekcje 

dotyczące bezpiecznego zachowania się przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych jak i  przy zabawie w ich 

pobliżu. 

W  trzech 2 godzinnych lekcjach uczestniczyli uczniowie klas I, II i III.  Lekcje te zostały przeprowadzone przez  

inż. Stanisława Walczaka – prezesa Koła Terenowego nr 26 przy pomocy Barbary Adamczewskiej –skarbnika 

Koła Terenowego. 

Dzieciom zostały wyświetlone filmy:  pt.   „Bezpieczny Prąd ”  i  „Niebezpieczne Zabawy”. 

 Stanislaw Walczak przeprowadził wykład  nt.   właściwego  korzystania  z  urządzeń elektrycznych  oraz  

bezpiecznego  i  racjonalnego używania  energii. Uczniowie z każdej klasy wzięli udział w konkursie  ze  

znajomości    bezpieczeństwa  przy  użytkowaniu  urządzeń  i instalacji  elektrycznych. Każdy z nich otrzymał 

kolorowanki  związane z omawianym tematem. W sumie w zajęciach wzięło udział około 130  uczniów. 

 

 
Fot. Jedna z grup uczniów podczas wykładu inż. Stanisława Walczaka 



5 marca 2020 r. 

W  dniu 5 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEP nr 4 przy Tauron Wytwarzanie S.A. 

Oddziale  Elektrowni Łaziska.  Prezes Koła Barbara Szendzielorz przedstawiła sprawozdanie finansowe 

a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Lucjan Smolorz przedstawił raport Komisji Rewizyjnej. 

Andrzej Dziubany przedstawił plan pracy Koła na 2020 r.Plan został przyjęty jednogłośnie. Zarząd uzyskał 

absolutorium. Zebrani wysłuchali wykładu pana Marcina Popkiewicza pt. „O co chodzi z globalnym 

ociepleniem”. 

rel.. Ewa Zdeb - sekretarz Kola nr 4 

8 marca 2020 r. 

W  dniu Święta Kobiet  członkowie OZW SEP z osobami towarzyszącymi wzięli udział w wydarzeniu 

kulturalnym  „Pieśni serca - Rosyjskie ballady i romanse”. Koncert miał miejsce  w sali  kameralnej Instytucji 

Kultury „Miasto Ogrodów”.  Rosyjskie ballady i romanse, ukraińskie dumki, nostalgiczne utwory ludowe oraz 

pieśni Okudżawy i Wysockiego to wszystko składało się na  program Alexandra Maceradi. Artysta pochodzi z 

Krymu, jest pieśniarzem i gitarzystą  o korzeniach zarówno greckich jak polskich i ukraińskich.  

Dla wielu osób koncert był  powrotem do wspomnień z dawnych czasów.i 

11 marca 2020 r. 

W Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej zostały przeprowadzone zajęcia na temat  bezpiecznego zachowania 

się przy urządzeniach elektrycznych. Dla Starszaków z Ferajny Myszki Miki, zajęcia prowadzili uczniowie 

i nauczyciele - Aleksandra Tułaj i Cecylia Wojtowicz (członek Koła Terenowego SEP w Katowicach)  z Zespołu 

Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Starsi koledzy, przyszli elektronicy, mówili 

przedszkolakom o prądzie elektrycznym  I zagrożeniach z nim związanych. 

 Więcej w ‘Relacjach z wydarzeń na stronie www.sep.katowice.pl . 

 

 
fot. Zajęcia w Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej 

16 kwietnia  2020 r. 

W związku z pandemią  planowane zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach w formie tradycyjnej 

nie mogło się odbyć. Dzięki inicjatywie Zarządu Koła 26 zebranie odbyło się online. Pomysłodawcą tej 

telekonferencji był  Jerzy Jóźwik, który przekonał kolegów z koła do tej formy zebrania i udzielił im pomocy 

w zainstalowaniu programu Skype oraz w jego obsłudze. W przeddzień zebrania odbyła się próba związana z 

utworzeniem grupy konwersacyjnej. 

Zebranie prowadził Prezes Stanisław Walczak. Prelekcje wygłosił dr inż. Kazimierz Oziemblewski Tytuł 

prelekcji to „OZE w energetyce krajowej i w energetyce światowej a obrona klimatu”. Temat był 

kontynuowany na kolejnym spotkaniu w dniu  28 kwietnia br. w podobnej formie.  

http://www.sep.katowice.pl/


 
 

Zdalna prelekcja i dr inż. Kazimierz Oziemblewski 

 

28  kwietnia  2020 r. 

Kolejne spotkanie online Koła Terenowego w Katowicach, na którym była kontynuowana  prelekcja dra inż. 

Kazimierza Oziemblewskiego nt. „OZE w energetyce krajowej i w energetyce światowej, a obrona klimatu”. 

Prelegent przedstawił plany dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, a przede wszystkim projekty 

morskich farm wiatrowych w polskiej strefie morza bałtyckiego. 

Więcej w „Aktualnościach” na stronie internetowej OZW SEP. 

 

 

oprac. Barbara Adamczewska 

Biuro OZW SEP 

 


