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•

Wyjazd integracyjny Oddziału Gdańskiego SEP
W dniach 26-27 stycznia bieżącego roku odbył się
wyjazd integracyjno-szkoleniowy Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W wyjeździe
wzięło udział 70 osób. Uczestnicy wyruszyli spod
Budynku NOT w Gdańsku o godz.10:30. Pierwszym
punktem wyjazdu była Kolegiata pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach. Goście byli
podzieleni na dwie grupy, by zwiększyć komfort zwiedzania tego zabytku. Podczas gdy jedna grupa zwiedzała Kolegiatę, druga chroniła się przed mrozem
w dość wyjątkowej „Kawiarni pod Refektarzem”.
Wszyscy zwiedzający z wielkim podziwem spoglądali
na kilkusetletnie dzieła sztuki, których pełno
w kolegiacie wybudowanej przez zakon Kartuzów. Po
zakończeniu zwiedzania wszyscy posileni i pełni
wrażeń artystycznych ruszyli do ośrodka „Zajazd
Ostrzycki”. Już sama droga przez zaśnieżony krajobraz
Kaszub była czymś wyjątkowym. Około godziny 13tej uczestnicy wyjazdu dojechali do ośrodka, gdzie
miał mieć miejsce kulig oraz uroczysta kolacja połączona z prezentacjami. Wszyscy uczestnicy zakwaterowali się w swoich pokojach i każdy miał odrobinę
czasu wolnego na przywdzianie odpowiedniego stroju.
O godz. 15-tej rozpoczął się kulig. Liczący pięć
zaprzęgów kulig ruszył przez zaśnieżone bezdroża
Szwajcarii Kaszubskiej. Podczas przerwy uczestnicy
mieli okazję ogrzać się przy ognisku z kiełbaskami
i grzańcem. Wszyscy cali i zdrowi wrócili do ośrodka
by się ogrzać oraz przygotować na uroczystą kolację
zaplanowana na godz. 18:30. Kolacja rozpoczęła się
pierwszą niespodzianką – występem bardzo utytułowanego Zespołu Pieśni i Tańca KASZUBY z Kartuz.
Uczestnicy poznali regionalne pieśni, jak i również
zwyczaje oraz alfabet kaszubski. Cennym doświadczeniem było umożliwienie osobom chętnym gry na
dość specyficznych instrumentach ludowych, jak
i zażycie kaszubskiej tabaki. Posileni goście oddali się
zabawie tanecznej, którą zaserwował nam DJ grający
muzykę aż do samego końca imprezy. Przeboje grane
tej nocy porwały do zabawy członków SEP w każdym
wieku. Od najmłodszych studentów po zasłużonych
seniorów każdy bawił się wyśmienicie. Następnego
dnia po śniadaniu uczestnicy wyjechali z ośrodka
prosto do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w
Szymbarku. W centrum tym znajduje się wiele
osobliwych obiektów, m.in. Dom Sybiraka, Dom do
góry nogami, najdłuższa deska świata. Na końcu, żeby
się rozgrzać po zwiedzaniu wszyscy zjedli obiad i
zdegustowali regionalnego piwa w Browarze
„Kaszubska Korona”. Po skończonej konsumpcji
uczestnicy wsiedli do autobusu i udali się do Gdańska.

Kilka minut po godzinie 16-tej autobus zjawił się na
parkingu przy ulicy Rajskiej 6. I tym samym wyjazd
integracyjny Oddziału Gdańskiego SEP zakończył się,
według zgodnej oceny uczestników, wielkim
sukcesem.

Fot. 1. Migawki z wyjazdu integracyjnego Oddziału Gdańskiego SEP.

Wyjazdy takie są świetną okazją aby spotkać się
w koleżeńskim gronie członków SEP.
Organizatorzy z Oddziału Gdańskiego SEP

Krótko
• Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń
uczestniczył w dniu 29 stycznia 2013 r. w zebraniu
Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP im.
Kazimierza Szpotańskiego.
• Jutro 31 stycznia 2013 roku o godz. 10:30 w sali
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
odbędzie się zebranie Polskiego Komitetu SEP ds.
Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. Obradom przewodniczyć będzie prof. Zbigniew
Hanzelka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
• O tej samej porze w Biurze SEP odbędzie się
kolejne, a zarazem pierwsze w 2013 r. zebranie ZG
SEP. Głównym tematem obrad będzie kwestia
działalności Biura Badawczego ds. Jakości SEP.
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