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UKAZAŁ SIĘ NR 1/2018 ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH
Ukazał się drukiem nr 1/2018 Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Dla dwumiesięcznika Oddziałów SEP
województwa śląskiego i opolskiego to rok szczególny. Rok 20-lecia istnienia czasopisma. Pierwszy
numer ŚWE ukazał się we wrześniu 1998 roku i był kontynuacją biuletynu oddziałowego wydawanego
od szeregu lat przez OZW SEP.. Redaktorem naczelnym był wówczas członek honorowy SEP. późniejszy
redaktor naczelny „Energetyki” Kol. Tomasz Kołakowski. Przez kolejne 19 lat aż do września 2017 roku
funkcję redaktora naczelnego w ogromnym poświeceniem i osobistym zaangażowaniem pełnił Kol. Iwo
Cholewicki,. Obecnie Iwo jest redaktorem honorowym czasopisma i sprawa Śląskich jest mu wciąż
bardzo bliska. Jest kandydatem do godności członka honorowego SEP. Posiada symboliczne Złote Pióro
Śląskich nr 1.

Okładki nr 1/1998 oraz 1/2018 Śląskich Wiadomości Elektrycznych”

Nr 1/2018 dwumiesięcznika zawiera szereg ciekawych artykułów, które warto polecić. Prof.
Mieczysław Hering w swoim artykule pt. ”Energia elektryczna najbardziej uniwersalnym źródłem
ciepła” zastanawia się nad przyszłością energii elektrycznej. . Bardzo ciekawe jest podejście Autora,
który silnie podkreśla uniwersalność tego rodzaju energii. Artykuł stanowi pisemną wersję referatu
wygłoszonego podczas seminarium naukowego zorganizowanego na Jego macierzystym Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z okazji 80 urodzin.
Niecodzienny tytuł ma artykuł prof. Aleksandra Sieronia będący przedrukiem i zarazem ilustracją
wykładu wygłoszonego podczas uroczystej ceremonii wręczenia mu godności doktora honoris causa
Politechniki Śląskiej. „You can see more by looking”. Prof. nauk medycznych i zarazem mgr inż.
elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z roku 1972 w ten symboliczny
sposób powrócił na swój macierzysty wydział. Najpierw w 2016 roku jako profesor honorowy uczelni,
a w czerwcu 2017 roku po decyzji Senatu Politechniki Śląskiej jako doktor honoris causa.
Przewodniczący Rady Programowej „Energetyki”, prezes Pro Novum sp. zoo i członek Zarządu OZW
SEP dr inż.Jerzy Trzeszczyński wraz z zespołem pisze o diagnostyce urządzeń w skali Krajowego
Systemu Energetycznego z wykorzystaniem portalu internetowego. Firma, członek wspierający OZW
SEP obchodząca w minionym roku jubileusz 30-lecia działalności specjalizuje się w świadczeniu
innowacyjnych usług między innymi w zakresie rewitalizacji bloków energetycznych200 MW.
Śląskie Wiadomości Elektryczne objęły patronat nad XXVII Konferencją Naukowo-Techniczną
"Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", które odbędzie się w dniach 23 – 25 maja
2018 roku w Rytrze. Krótka informacja o tej konferencji zamieszczona jest na tylnej okładce
dwumiesięcznika, ale do tej tematyki Redakcja powróci szerzej w kolejnym numerze Śląskich
Wiadomości Elektrycznych.. W bieżącym numerze zamieszczamy artykuł autorów z Instytutu
Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL pt.” Silniki energooszczędne dowzbudzane magnesami
trwałymi”.. Artykuł stanowiący przedruk z kwartalnika Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”
przedstawia rozwiązanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchronicznym
zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.
Poza scharakteryzowanymi powyżej artykułami naukowo-technicznymi w Śląskich Wiadomościach
Elektrycznych publikujemy także kilka tekstów o charakterze informacyjnym, popularyzującym
wiedzę i przedstawiającym wydarzenia z życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prof. Antoni
Sawicki z Politechniki Częstochowskiej kontynuuje swój oryginalny, autorski cykl rozważań o etosie
inżyniera. Pasją dr hab. inż. Stefana Gierlotki są podróże. Efektem jednej z takich egzotycznych
wypraw jest artykuł pt.” Kolumbia Energetyka i Szmaragdy”. Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP
w Katowicach mgr inż. Krzysztof Borkiewicz w krótkim artykule omawia sprawy rekomendacji
Stowarzyszenia Elektryków Polskich prezentując przy tej okazji firmy, które w 2017 roku uzyskały po
raz pierwszy lub odnowiły rekomendacje SEP. Kącik Śląski mgr inż. Andrzeja Czajkowskiego nosi nr
102. Autor tym razem pisze o słynnej zabrzańskiej perełce turystycznej: kopalni Guido. Mgr inż.
Waclaw Łucyk kończy swoją kronikę prezentująca 50 lat działalności Bytomskiego Kola Terenowego
SEP. Mgr inż. Benon Soppa, Dr inż. Szymon Ciura i mgr Barbara Adamczewska są autorami
wieńczących numer kalendariów oddziałów SEP z Opola, Gliwic i Katowic.
Zapraszam na własną stronę internetową ŚWE www. swe. sep.katowice.pl. Zachęcam i zapraszam do
lektury pierwszego w nowym roku numeru dwumiesięcznika.
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