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Jeszcze o zebraniu Rady Prezesów SEP
Jak już wspomniano w poprzednim wydaniu Infosepika,
w sobotę 24 września 2011 roku uczestnicy spotkania
Rady Prezesów SEP w Gliwicach rozpoczęli dzień od
zapalenia zniczy na grobie wybitnego polskiego
elektrotechnika, Patrona Oddziału Gliwickiego SEP
prof. Stanisława Fryzego.

Fot. 1. Przed chwilą prezes SEP, dziekan Rady Prezesów i prezes Oddziału
Gliwickiego SEP zapalili znicze na grobie prof. Stanisława Fryze na
cmentarzu Lipowym w Gliwicach.
fot. Krzysztof Kolonko

Następnie zwiedzono muzeum oraz tereny wokół
słynnej wieży radiostacji gliwickiej.

pierwszy usłyszało, ze ta licząca nieco ponad 110 m
wieża modrzewiowa jest wciąż najwyższą drewnianą
budowlą na świecie. Zdjęcie zbiorowe pod wieżą
radiostacji gliwickiej opatrzone napisem „Rada
Prezesów SEP 23 - 24.IX. 2011 r.” otrzymali wszyscy
uczestnicy posiedzenia. Wysłuchano także informacji
o przebiegu prowokacji gliwickiej w wersji różniącej
się nieco od tych przedstawianych na przykład
w adaptacjach filmowych.
Z kolei zwiedzono siedzibę Vatenfall Distribution,
kontynuatora tradycji Gliwickiego Zakładu Elektroenergetycznego. Zapoznano się z pracą tamtejszego
Centrum Dyspozycji Mocy oraz systemami komputerowymi ułatwiającymi zarządzanie dystrybucją
energii elektrycznej. Ogromne wrażenie na
uczestnikach
zrobiła
popołudniowa
wizyta
w unikatowej,
zabytkowej
kopalni
węgla
kamiennego „Guido” w Zabrzu założonej w 1885 r.:
zjazd szybem kolejowym, pokaz urobku węgla
współ-czesnymi kombajnami, spacer chodnikami na
poziomach 170 m i 320 m.
Ostatnim punktem sobotniego dnia był spacer
z przewodnikiem po zabytkowym centrum Gliwic.
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP Kol. Andrzej
Grabowski przypomniał, że gliwickie środowisko
elektryków po raz ostatni organizowało posiedzenie
Rady Prezesów SEP czternaście lat temu
w Kamieniu koło Rybnika, jeszcze za czasów
prezesury Kol. Cypriana Brudkowskiego.
Kolejne zebranie Rady Prezesów SEP odbędzie się
w grudniu br. w Warszawie, a dwa następne w 2012 r.
– w lutym w Kaliszu i w maju w Słupsku.

Krótko

Fot. 2. Uczestnicy posiedzenia Rady Prezesów na tle wieży radiostacji
gliwickiej.
fot. Łukasz Grabowski

Wieża zasłynęła z ponurej prowokacji gliwickiej z 31
sierpnia 1939 roku. Wielu z uczestników po raz

• Od kilku dni Oddział Poznański SEP jest
dziesiątym
oddziałem
w
Stowarzyszeniu
mającym osobowość prawną. Gratulujemy!
• 22 września 2011 r. prezes Oddziału Gdańskiego
SEP Kol. Waldemar Dunajewski wziął udział
w hotelu „Sobieski” w Warszawie w obchodach
jubileuszu 20-lecia Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych, którego był
współzałożycielem.
• Wczoraj w Biurze SEP obradowała Główna
Komisja Rewizyjna SEP (więcej w kolejnym
Infosepiku).
• Także wczoraj w Biurze SEP i w warszawskich
szkołach objętych patronatem Stowarzyszenia
Elektryków Polskich przebywała delegacja Rady
Kształcenia Zawodowego Elektryków przy
Ministerstwie Oświaty Norwegii (szersza relacja
w kolejnym Infosepiku).
• Dziś w Biurze SEP odbędzie się zebranie
Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP.
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