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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Seminarium Polskiego Komitetu Ochrony 
Odgromowej SEP  
W dniu 21 czerwca 2013 r. w Bezmiechowej Górnej 
odbyło się seminarium Polskiego Komitetu Ochrony 
Odgromowej SEP oraz Sekcji Wielkich Mocy i Wyso-
kich Napięć Komitetu Elektrotechniki Polskiej 
Akademii Nauk. Otwarcia seminarium dokonał prze-
wodniczący PKOO SEP, a zarazem dziekan Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej prof. Grze-
gorz Masłowski, a o działalności Oddziału Rzeszow-
skiego SEP opowiedział niżej podpisany. Seminarium 
składało się z dwóch sesji - pierwszej przewodniczył 
prof. dr hab. inż. Romuald Włodek, drugiej przewod-
niczący PKOO. 

 
Fot. 1. Prof. Romuald Włodek z Politechniki Rzeszowskiej przewodniczył 
pierwszej części seminarium. 

Wygłoszono osiem referatów z zakresu ochrony odgro-
mowej dotyczących różnych zagadnień od wyładowań 
atmosferycznych oraz problematyki unormowań w prze-
pisach i prowadzonych doświadczeniach i anali-zach 
wyładowań na terenie naszego kraju. Wszystkie referaty 
zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowym 
Politechniki Rzeszowskiej w trzecim kwartale 2013 r. 

 
Fot. 2. Gość seminarium - Pan Ilhan Tarimer z Turcji, członek zagraniczny 
PKOO SEP. 

Po zakończeniu seminarium w godzinach wieczornych 
odbyło się posiedzenie PKOO SEP pod przewodnic-
twem prof. Grzegorza Masłowskiego. W drugim dniu 
pobytu w Bieszczadach dla uczestników seminarium 
zaplanowany został ciekawy program turystyczno-
techniczny pokazujący atrakcje tego terenu. Hitem 
dnia były loty szybowcami, które były wykonywane 
dla chętnych uczestników seminarium pod kontrolą 
instruktorów-pilotów. Uczestnicy zwiedzili elektrow-
nię szczytowo-pompową w Solinie. Atrakcją był prze-
jazd słynną kolejką bieszczadzką na trasie Majdan–
Przysłup. Końcówka podróży miała dodatkowe 
emocje, gdyż zakończyła się w nagłej i bardzo dużej 
ulewie z błyskawicami i wyładowaniami atmosferycz-
nymi, które były natychmiast analizowane przez 
fachowców od wyładowań atmosferycznych.  
Całe seminarium PKOO SEP oraz pobyt uczestników 
w tym pięknym zakątku kraju należy uznać za 
bardzo udany. 

 
Fot. 3. Uczestnicy seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej 
SEP przed obiektem w Bezmiechowej. 

Bolesław Pałac, prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP 

Zebranie Rady Normalizacyjnej 
W dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się 
zebranie Rady Normalizacyjnej. W posiedzeniu 
uczestniczył, jako przedstawiciel SEP prof. Mie-
czysław Hering. Podczas posiedzenia Rady Normali-
zacyjnej poruszona zostala kwestia dalszego funkcjo-
nowania Komitetu Technicznego nr 60 do spraw 
Energoelektroniki i Przyrządów Pomiarowych. 
Postanowiono przychylić się do wniosku Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich wyrażonego w liście 
prezesa SEP do prezesa PKN, aby umożliwi ć 
uzupełnienie składu osobowego Komitetu Tech-
nicznego. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana na 
kolejnym posiedzeniu Rady Normalizacyjnej zaplano-
wanym na dzień 11 października 2013 r.  


