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100 lat OZW SEP
Spotkanie świąteczne w Bibliotece Śląskiej
W dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w pięknej sali amfiteatralnej Biblioteki Śląskiej
w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 odbędzie się zebranie świąteczne OZW SEP. Zaproszenia na
spotkanie rozsyłane są pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Zebranie to oficjalnie rozpocznie
obchody 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Jubileusz ten został objęty Patronatem
Honorowym Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Prezydenta Katowic. Jubileusz 100-lecia OZW SEP objęty
jest również Patronatem Honorowym Prezydenta RP w ramach imprez „100 lat dla Niepodległej”. Już
od wielu lat podczas tego spotkania zbieramy datki na rzecz dzieci z Domu Dziecka Zakątek
w Katowicach przy ul. Brynowskiej. Nazywamy je Darami Serca. Te Dary Serca będzie można
przekazać bezpośrednio przed rozpoczęciem oraz podczas spotkania. Zachęcamy jednak do
wcześniejszego przekazywania darów na nasze konto w banku BP nr 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945
z dopiskiem Dar Serca.

Monografia 100 lat OZW SEP
W pierwszym kwartale 2019 roku ukaże się monografia pt. „100 lat Oddziału Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. Autorami monografii są Członkowie Honorowi SEP Tomasz

Kołakowski i Aleksy Kuźnik. Jak było do przewidzenia Autorzy mogli w znacznym stopniu wykorzystać
materiały zgromadzone już wcześniej przy przygotowaniach do wydania ich poprzedniego wspólnego
opracowania [1]. Już teraz zapraszamy w imieniu Autorów oraz nas wszystkich do lektury tego
jubileuszowego wydawnictwa.

Udział przedstawicieli OZW SEP w IV Seminarium Historycznym Elektryków
W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Sali Domu Technika NOT w Krakowie przy ulicy
Straszewskiego 37 odbyło się IV Seminarium Historyczne Elektryków SEP [2]. W pierwszym dniu
obrad wygłoszono 20 referatów, a w drugim o jeden więcej, czyli 21. W seminarium uczestniczyła
czteroosobowa reprezentacja OZW SEP: wiceprezes OZW SEP Teresa Skowrońska, prezes Oddziału
Jerzy Barglik oraz członkowie Kół SEP - Marian Kwiatkowski (Koło SEP przy Elektrowni Siersza)
i Winicjusz Boron (Koło SEP przy Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG) w zastępstwie wiceprezesa
OZW SEP Artura Kozłowskiego. Prezes OZW SEP Jerzy Barglik był członkiem Komitetu Naukowego
konferencji oraz przewodniczył obradom sesji V „ Sylwetki twórców i działaczy elektryki”.

Prezes OZW SEP Jerzy Barglik prowadzi obrady sesji. Obok przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jan Strzałka
fot. Dariusz Świsulski

Wszystkie referaty zostały poddane recenzji
i wydrukowane w numerze 4/2018 Maszyny
Elektryczne - Zeszyty Problemowe [3].

Program seminarium obejmował trzy referaty
prezentujące zagadnienia bezpośrednio związane
tematycznie z obszarem działania OZW SEP.
Pierwszy z tych referatów pt. „99 lat OZW SEP
w pigułce – Ludzie i Wydarzenia” ujęty został
w programie seminarium w I dniu obrad [4].
Jednak na prośbę autorów został wygłoszony
w drugim dniu obrad w ramach sesji, której
przewodniczył jeden z autorów referatu. Autorzy
podjęli się dość trudnego zadania, a nawet można

powiedzieć, że niewykonalnego zadania omówienia w ciągu kilkunastu minut historii 99 lat Oddziału.
Stąd w swej prezentacji Jerzy Barglik ograniczył się do omówienia przedwojennego okresu
działalności OZW SEP zakończonego organizacją w Katowicach, w gmachu Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 8, w dniach 18-21 czerwca 1939 roku,
XI Walnego Zgromadzenia Delegatów SEP. Wystąpienie prezesa OZW SEP uzupełniła współautorka
referatu Teresa Skowrońska informując o ulicach, placach, skwerach i rondach nazwanych imieniem
wybitnych elektryków lub osób blisko związanych z tą dziedziną wiedzy [5]. Drugi referat autorstwa
stałego uczestnika seminariów historycznych Mariana Kwiatkowskiego pt. „Elektrownia Jaworzno
(1898-1998)” wygłoszony został także podczas II dnia obrad w ramach sesji nr 7 „Historia przemysłu
elektrotechnicznego i elektroenergetyki” [6]. Elektrownia uruchomiona w 1898 roku na potrzeby
jaworznickich kopalń węgla kamiennego była jedną z pierwszych elektrowni Galicji. Zakończyła swą
działalność dokładnie 100 lat po uruchomieniu. Obecnie nie ma już śladu po obiektach byłej
Elektrowni Jaworzno I. W ramach sesji nr 8 wygłoszony zastał referat pt. „Prekursorzy elektryfikacji
i automatyzacji w polskim górnictwie węgla” [7]. Autorzy referatu nie byli obecni. Referat został
wygłoszony przez przedstawiciela wydelegowanego przez dyrektora Instytutu Technik
Innowacyjnych. Autorzy wymieniają sylwetki kilku osób w tym między innymi profesora Andrzeja
Grzywaka, docentów: Stanisława Nitkę, Eligiusza Mateję, Franciszka Szczuckiego, magistra Jana
Jarosza. W dyskusji nad referatem przypomniano dramatyczny fragment życiorysu doc. Stanisława
Nitki, który za współpracę z polskim państwem podziemnym został skazany na karę śmierci.
Na szczęście wyroku nie wykonano.
Kolejne V Seminarium Historyczne Elektryków odbędzie się w 2019 roku w Warszawie. Zachęcam do
zaglądania na stronę internetową Śląskich Wiadomości Elektrycznych, na której obok numerów
dwumiesięcznika można znaleźć także Zeszyty Historyczne będące stałym dodatkiem do Śląskich
Wiadomości Elektrycznych [8].
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