
Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych 
na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych 

luty 2021 roku  nr 2/2021 (77) 

10 lutego 2020 r. 

Posiedzenie zdalne Komisji Odznaczeń i Wyróżnień OZW SEP 

11 lutego 2020 r. 

Wyszedł pierwszy numer w roku 2021  Śląskich Wiadomości Elektrycznych. 

Zapraszamy na stronę:     www.swe.sep.katowice.pl 

 

16 lutego 2021 r. 

Zebranie Prezydium OZW SEP w trybie zdalnym. Omówione zostały sprawy bieżące, w tym przygotowania 

do kolejnych zebrań Zarządu OZW SEP –  w dniu 24 lutego i sprawozdawczego w dniu 24 marca 2021 r. 

 

16 lutego 2021 r. 

Spotkanie przed zebraniem zarządu w trybie zdalnym, na którym nagrany był film z wręczania  medali 

i wyróżnień. 

17 lutego 2021 r. 

Seminarium szkoleniowe organizowane z ŚlOIIB na platformie Clickmeeting. Temat szkolenia: 
„Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar, zapobieganie. Aspekt prawa polskiego i wspólnotowego”. 
Wykład prowadził dr inż. Przemysław Kędzierski (Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 
www.elektrostatyka.gig.eu ).  

17 lutego 2021 r. 

Posiedzenie zdalne Komisji Rewizyjnej  OZW SEP.  

18 lutego 2021 r. 

Drugie w tym roku zebranie Koła Terenowego i Klubu Seniora, w trybie zdalnym. W zebraniu uczestniczyło 

12 osób. Zebranie prowadził prezes Koła Stanisław Walczak. 

Po powitaniu i przedstawieniu planu zebrania prezes przedstawił  działalność Oddziału  OZW SEP od 

ostatniego zebrania Koła.   Prelekcję nt. „Tunel Katowicki – budowa, eksploatacja, konserwacja, przegląd 

zainstalowanych systemów” wygłosił Sławomir Dubiel. 

W bardzo interesującej prelekcji przedstawione były archiwalne zdjęcia  z budowy Tunelu Katowickiego 

oraz zdjęcia aktualne wykonane przez prelegenta . 

 

http://www.swe.sep.katowice.pl/
http://www.elektrostatyka.gig.eu/


 
 
19 lutego 2021 r. 
Dzień Nauki Polskiej obchodzony po raz drugi jako święto państwowe. Z tej okazji  odbyło się III Webinarium 
Akademii Inżynierskiej w Polsce. Program webinarium m. in. obejmował referat prof. dr hab. inż. Romana 
Barlika pt. „Centralna Komisja ds. stopni i tytułu naukowego – retrospekcja i kontynuacja”. 

24 lutego 2021 r. 

XXIII zebranie Zarządu OZW SEP - członków zarządu, członków honorowych SEP, zasłużonych seniorów, 
członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz prezesów Kół.  
Zebranie odbyło SIĘ w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W zebraniu wzięły udział 24  

osoby. 

 
 

 

26 lutego 2021 r. 

Udział kol. Henryka Tymowskiego w  13. zebraniu  Głównej Komisji Rewizyjnej SEP w kadencji 2018/2022, 

w formie wideokonferencji za pomocą internetowej platformy Zoom. 

 

Barbara Adamczewska 

Biuro OZW SEP 

 


