Z ¿ycia PIIB i SEP

RELACJA Z 80-LECIA SEP NA WYBRZE¯U
I XXXVII GDAÑSKICH DNI ELEKTRYKI
W dniu 10 paŸdziernika w Lasach Piaœnickich dokonano uroczystego ods³oniêcia
Tablicy upamiêtniaj¹cej zamordowanie przez hitlerowców pierwszego Prezesa SEP
na Wybrze¿u Kazimierza Bieliñskiego i innych elektryków z regionu. Uroczystoœæ
po³¹czona zosta³a z Msz¹ œwiêt¹ w Kaplicy, w której uczestniczy³o wielu wa¿nych
goœci, m.in. przedstawiciele firm z bran¿y elektrycznej, wiceprezydent Gdyni Marek
Stêpa, lokalne w³adze, jak równie¿ Cz³onkowie stowarzyszenia.

10 paŸdziernika by³ te¿ wstêpem do uroczystoœci 80-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrze¿u po³¹czonych z XXXVII Gdañskimi Dniami Elektryki,
które odbywa³y siê w dniach 11 i 12 paŸdziernika br. Czêœæ uroczystoœci odbywaj¹ca
siê w Domu Technika w Gdañsku rozpoczê³a siê powitaniem goœci oraz referatem na
temat historii SEP, Oddzia³u i przedstawieniem pocztu Prezesów Oddzia³u przez
Prezesa Oddzia³u Waldemara Dunajewskiego.
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Z okazji uroczystoœci nak³adem pracy cz³onków stowarzyszenia ukaza³a siê ksi¹¿ka Z kart historii elektryki na Pomorzu pod redakcj¹ Prodziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej dra hab. in¿. Dariusza Œwisulskiego,
prof. nadzw. PG.
W dalszej czêœci konferencji przedstawione zosta³y sylwetki czterech wielkich
elektryków: in¿. Kazimierza Bieliñskiego, prof. Stanis³awa Szpora, prof. Kazimierza
Kopeckiego, prof. Alfonsa Hoffmanna. Zosta³y równie¿ wyg³oszone referaty techniczne Partnerów obchodów. Uczestnicy spotkali siê póŸniej w ramach wieczoru kole¿eñskiego, jak równie¿ kameralnego koncertu Czerwonych Gitar, którego mo¿liwoœæ
wys³uchania zapewni³ nasz Partner ENERGA Obrót SA.
Drugi dzieñ obchodów by³ dniem m³odych przedstawicieli Stowarzyszenia. Organizatorem tego dnia by³o Studenckie Ko³o SEP przy Politechnice Gdañskiej. W tym
dniu zosta³y zaprezentowane referaty techniczne naukowców z Politechniki Gdañskiej, jak równie¿ przedstawicieli organizacji i firm bran¿owych.
W trakcie trwania obchodów organizowane by³y warsztaty, w których zainteresowani po wczeœniejszym zg³oszeniu mogli uczestniczyæ: (Eplan – 50 uczestników,
AutoCAD – 10 uczestników, SATEL – 60 uczestników). Zorganizowaniem tego fragmentu uroczystoœci zajêli siê cz³onkowie Studenckiego Ko³a SEP PG.
M³odzi cz³onkowie SEP zajêli siê równie¿ organizacj¹ Konkursu robotów w dwóch
konkurencjach: Line Follower – I miejsce Damian Szymañski – Feniks3, Mini Sumo –
I miejsce Siewcy Mi³osierdzia (lider dru¿yny Pawe³ Troszyñski) – Wstrz¹s. Wszystkim
zwyciêzcom jak równie¿ dru¿ynom wyró¿nionym serdecznie gratulujemy kreatywnoœci i pracowitoœci w przygotowaniu do tych zawodów.
W trakcie obchodów istnia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê z funkcjonowaniem
elektrowni j¹drowej i poznaniem szczegó³ów dotycz¹cych jej budowy na stoisku
tematycznym, przy makiecie elektrowni i symulatorze funkcjonowania elektrowni
j¹drowej.
W ramach obchodów dziêki uprzejmoœci producentów prezentowaliœmy równie¿
dwa pojazdy: jeden w pe³ni elektryczny, drugi wytworzony w technologii hybrydowej.
W ci¹gu dwóch dni oficjalnych uroczystoœci odwiedzi³o nas 439 goœci, jak równie¿
40 Prezesów Oddzia³ów SEP. W ramach Gdañskich Dni Elektryki z mo¿liwoœci zaprezentowania swoich osi¹gniêæ skorzysta³o 20 firm.
Mamy nadziejê, i¿ obchody 80-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrze¿u pozostan¹ na d³ugo w pamiêci uczestników.
Tomasz Jamróz
Oddzia³ Gdañski SEP
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