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środowiska elektryków. 
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1. WPROWADZENIE  

 
Cykliczna konferencja naukowo-techniczna, 

organizowana corocznie przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich (SEP) Oddział Gdańsk, to Gdańskie Dni Elektryki 
(GDE). Jest to impreza organizowana jesienią każdego roku, 
nieprzerwanie od 1976 r. Za swego rodzaju prekursora tej 
konferencji uważa się organizowane corocznie w latach 70-
tych narady szkoleniowe terenowych służb energetycznych 
zakładów przemysłowych województwa gdańskiego, 
przekształcone następnie w kilkudniowe seminaria 
naukowo-techniczne organizowane pod nazwą Dni 
Branżowe Elektryki (DBE), które z kolei po zmianie nazwy 
na Gdańskie Dni Elektryki są realizowane obecnie. 

Referaty seminaryjne i wystawy techniczne składające 
się od wielu lat na kolejne GDE adresowane są do 
środowiska elektryków, którzy mają wpływ na jakość i 
niezawodność pracy produkowanych i eksploatowanych 
urządzeń, aparatury oraz instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Konferencja umożliwia wymianę 
doświadczeń nie tylko z zakresu branży elektrycznej, ale 
również teletechnicznej i informatycznej, prezentację 
nowych wyrobów elektrotechnicznych i właściwych 
sposobów ich wykorzystania i eksploatacji. Taka wymiana 
doświadczeń zawodowych w formie referatów, prezentacji 
wyrobów, dyskusji i spotkań osób zajmujących się szeroko 
rozumianą elektryką przyczynia się do wdrażania postępu 
technicznego i podwyższania kwalifikacji zawodowych 
elektryków, co jest spełnieniem ważnego statutowego 
zadania SEP. 

Konferencje mają na celu przekazanie uczestnikom 
określonego fragmentu aktualnej wiedzy z zakresu elektryki, 
zarówno w sensie ogólnym, jak również wiedzy z 
poszczególnych jej specjalności. Konferencja jest kierowana 
do szerokiego środowiska elektryków, zarówno uczniów i 
studentów, jak i elektryków zawodowych pracujących w 
budownictwie, projektowaniu czy eksploatacji urządzeń 

elektrycznych w przedsiębiorstwach. 
Ranga imprezy, jedynej tego typu w województwie 

pomorskim, powoduje, że zazwyczaj uczestniczą w niej 
przedstawiciele wyższych uczelni, firm elektroenergetyki 
zawodowej i przemysłowej, biur projektowych, firm 
wykonawczych i produkcyjnych, jak również służby 
eksploatacyjne. Na towarzyszącej konferencji wystawie 
technicznej są prezentowane nowoczesne rozwiązania 
znanych producentów z zakresu instalacji i urządzeń 
elektrycznych, stosowanych w systemach przemysłowych i 
mieszkaniowych, systemów monitorowania, automatyki i 
sterowania mediami inteligentnych obiektów itp. 

Warto zdaniem autorów referatu poznać historię 
powstania tej imprezy oraz zaprezentować jej dokonania i 
poszczególne etapy rozwoju, które zaowocowały obecnym 
kształtem GDE. 

 
2. TRUDNE POCZĄTKI  
 

Przedstawienie historii 40 lat GDE wymaga sięgnięcia 
pamięcią do czasów przełomu lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia oraz wspomnienia 
warunków gospodarczych, w jakich żyli Polacy w tamtym 
okresie. W ogromnym skrócie można powiedzieć, że był to 
czas systemu zwanego oficjalnie ustrojem socjalistycznym, 
czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tamtej Polsce 
liczył się przede wszystkim energochłonny przemysł ciężki i 
wydobywczy. System gospodarczy kraju oparty na 
centralnym planowaniu i społecznej własności, praktycznie 
wszystkich liczących się środków produkcji był mało 
efektywny. Ograniczając się tylko do zagadnień elektryki, 
należy zauważyć, że służby energetyczne w zakładach pracy 
ciągle borykały się z poważnymi problemami wynikającymi 
z kontrolowanej wielkości poboru mocy i energii 
elektrycznej oraz permanentnym brakiem części zamiennych 
i materiałów do wszelkich urządzeń, aparatury i instalacji 
przemysłowych. Znamiennym znakiem tych czasów był na 
przykład fakt, który dziś może uchodzić za anegdotę 
techniczną dla elektryków, a mianowicie uruchamianie w 
niektórych zakładach przemysłowych we własnym zakresie 
regeneracji wkładek topikowych bezpieczników – można 
wątpić, czy wymagane parametry techniczne takich 
regenerowanych aparatów były właściwe, a przecież są to 
podstawowe aparaty zabezpieczające instalacje elektryczne 
przed skutkami zwarć. 

Władze podejmowały próby domknięcia krajowego 
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bilansu mocy poprzez ustanowienie limitów mocy oraz 
zużycia energii elektrycznej wprowadzonych w listopadzie 
1957 r. przez Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki 
w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej (M.P. z 
1957 r. nr 92 poz.543) wydane na podstawie art. 3 dekretu z 
dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i 
oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. 
U. z 1953 r. nr 9 poz.26). Zgodnie z tym zarządzeniem dla 
zakładów przemysłowych o mocy zainstalowanej co 
najmniej 50 kW, pobierających energię elektryczną w 
całości lub w części z sieci elektrowni zawodowych lub 
połączonych z nią elektrowni przemysłowych, ustalano na 
podstawie krajowego bilansu mocy, niezależnie od źródła 
zasilania, przydziały maksymalnej mocy elektrycznej w 
kilowatach w godzinach szczytowego obciążenia zwane 
„ limitami mocy ’’. Limity te ustalał Zakład Zbytu Energii, a 
godziny trwania szczytowego obciążenia dla poszczególnych 
miesięcy Państwowa Inspekcja Energetyczna w 
porozumieniu z Państwowym Zarządem Dyspozycji Mocy. 

W maju 1962 r. ukazała się Ustawa o gospodarce 
paliwowo – energetycznej (Dz. U. z 1962 r. nr 32 poz.150), 
w której ustawodawca próbował uporządkować gospodarkę 
paliwowo-energetyczną w kraju. Jednak dopiero w marcu 
1967 r. Minister Górnictwa i Energetyki wydał nowe 
zarządzenie w sprawie planowania i kontroli poboru mocy i 
energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki 
uspołecznionej (M.P. z 1967 r. nr 17 poz. 88). Zarządzenie 
zwiększyło minimalną wartość mocy zainstalowanej dla 
zakładów objętych obowiązkiem ustalania poboru mocy 
elektrycznej oraz kontrolowania tego poboru do wartości co 
najmniej 500 kW. Pobór mocy w godzinach szczytowego 
obciążenia podlegał uzgodnieniu z właściwym terenowo 
Okręgowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-
Energetycznej (OIGPE) w terminie do dnia 30 września 
każdego roku na okres IV kwartału roku kalendarzowego 
oraz na I, II i III kwartał roku następnego. Zmiana 
uzgodnionych wartości poboru mocy elektrycznej mogła 
nastąpić na żądanie zakładu bądź z inicjatywy OIGPE w 
razie stwierdzenia, że uprzednio uzgodniony pobór mocy 
jest niewłaściwy. Zarządzenie nie dotyczyło oczywiście 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony 
Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Z kolei dla przemysłów 
energochłonnych obowiązek planowania i kontroli zużycia 
energii elektrycznej obowiązywał niezależnie od wielkości 
mocy zainstalowanej. Wielkość poboru mocy oraz plany 
zużycia energii elektrycznej należało ustalać na podstawie: 
1. planu produkcji przemysłowej, 
2. wskaźników jednostkowego zużycia energii 

elektrycznej, 
3. zużycia energii elektrycznej na cele nie objęte analizą 

wskaźników jednostkowego zużycia oraz  
4. planu przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych 

zmierzających do zmniejszenia poboru mocy w 
godzinach szczytowego obciążenia krajowego układu 
elektroenergetycznego określonych w przepisach 
taryfowych oraz zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej. 
W kolejnych latach wprowadzano dalsze zmiany 

zaostrzające zasady poboru mocy i energii elektrycznej w 
związku z pogarszającą się ciągle sytuacją gospodarczą w 
kraju. 

Lata, o których tutaj piszemy, charakteryzowały się nie 
tylko brakiem wystarczającej ilości energii elektrycznej, ale 
również dotkliwym ograniczeniem powszechnego dostępu 
do aktualnej wiedzy technicznej, wiadomości o nowych 

rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych 
wynikających z ograniczonej liczby czasopism 
technicznych, możliwości czytania i publikowania literatury 
technicznej, a więc w sumie brakiem możliwości 
właściwego ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiedzy 
zawodowej, niezbędnej do prawidłowego pełnienia przez 
kadrę inżynierską jej funkcji. 

W atmosferze ciągłego nacisku władz politycznych na 
pełną realizację przyjętych planów produkcyjnych w 
każdym zakładzie, przy opisanych niedoborach w zakresie 
energii elektrycznej, czyli czynnika decydującego między 
innymi o ich właściwej realizacji, Sekcja Energetyki 
Przemysłowej Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich kierowana przez inż. Henryka Frankowskiego przy 
współudziale OIGPE w Bydgoszczy (Oddział OIGPE w 
Gdańsku powstał dopiero w roku 1975)  postanowiła 
organizować coroczną terenową naradę szkoleniową służb 
energetycznych zakładów produkcyjnych województwa 
gdańskiego (rys. 1.). 

 
Rys. 1. Pismo informujące o pierwszej naradzie szkoleniowej służb 
energetycznych zakładów przemysłowych z terenu województwa 

gdańskiego z roku 1971 
 
Pierwsza tego typu narada odbyła się 26 listopada 1971 

r. w sali posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Gdańsku, a tematem wiodącym były zagadnienia związane z 
limitowaniem mocy i energii elektrycznej, uzupełnione 
kilkoma referatami technicznymi wygłoszonymi przez 
wykładowców z przemysłu i Politechniki Gdańskiej. 
Nieprzypadkowo naradę zorganizowano jesienią, czyli po 
terminie uzgodnień z OIGPE wielkości poboru mocy w 
godzinach szczytowego obciążenia. 

OIGPE w Bydgoszczy był współorganizatorem 
kolejnych narad służb energetycznych zakładów 
przemysłowych z województwa gdańskiego do roku 1974. 
W roku 1975 te obowiązki przejął oddział powstały w 
Gdańsku, który w roku 1979 zmienił nazwę na Okręgowy 
Inspektorat Gospodarki Energetycznej (OIGE).  
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W latach 1971 – 1973 narady prowadzono w sali 
posiedzeń siedziby Wojewódzkiej Rady Narodowej, a od 
1974 r. w sali „A” nowo oddanego do użytku Domu 
Technika przy ulicy Rajskiej w Gdańsku. W latach 1971 – 
1975 spotkania miały charakter typowych jednodniowych 
narad służb energetycznych zakładów przemysłowych, 
uzupełnionych nietypową dla takich narad, częścią 
szkoleniowo-informacyjną oraz ożywioną dyskusją na temat 
poruszanych w przedstawionych referatach kwestii 
technicznych i możliwości ich wykorzystania w ówczesnej 
praktyce zakładów przemysłowych. Tematem wiodącym 
narad była zwykle sytuacja paliwowo – energetyczna kraju, 
a w szczególności terenu województwa gdańskiego. 

Organizowanie narad służb energetycznych spotkało 
się z uznaniem środowiska elektryków Wybrzeża. Narady 
przyczyniły się przede wszystkim do wymiany doświadczeń 
oraz poszerzenia wiedzy z zakresu gospodarki paliwowo-
energetycznej, a więc nic dziwnego, że organizacja tych 
narad była kontynuowana bez istotnych zmian w omówionej 
formie aż do połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, mimo 
przejścia do organizacji konferencji o zasadniczo różnym 
charakterze – rozszerzenia jej w formę DBE. Coroczne 
narady służb energetycznych stały się w tym czasie jednym z 
istotnych elementów składowych Dni, wypełniającym jeden 
cały dzień imprezy, a OIGE było ich współorganizatorem aż 
do momentu swej likwidacji w 1997 r. 

 
3. DNI BRANŻOWE ELEKTRYKI 

 
W roku 1976 w środowisku elektryków, w związku z 

pozytywną opinią o naradach służb energetycznych 
organizowanych dotychczas, pojawił się pomysł znacznego 
ich rozszerzenia i przekształcenia w kilkudniową 
konferencję naukowo-techniczną połączoną z wystawą 
techniczną z zakresu elektryki. Pierwsze Dni Branżowe 
Elektryki zostały zorganizowane w dniach 11-16 
października 1976 r. Była to impreza szkoleniowa dla 
wszystkich ówczesnych członków SEP, która miała spełniać 
również rolę informacyjną dla licznej rzeszy inżynierów i 
techników o pokrewnych specjalnościach, interesujących się 
najnowocześniejszymi w tym okresie rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w energetyce, telekomunikacji, 
transporcie i innych dziedzinach gospodarki. Zorganizowana 
impreza spełniła oczekiwania pomysłodawców. W trakcie 6 
dni konferencji wygłoszono 29 referatów technicznych oraz 
dokonano prezentacji kilkunastu zakładów przemysłowych 
dla około 500 uczestników seminarium.  

Nowością w stosunku do typowego seminarium 
szkoleniowego, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko członków SEP, uczestników DBE, ale również 
przypadkowych zwiedzających – było wprowadzenie 
dodatkowego elementu towarzyszącego wykładom – 
wystawy technicznej z zakresu elektryki, na której 
prezentowano wyroby przemysłu elektromaszynowego 
produkowane przez krajowych wytwórców (rys. 2.). Wśród 
wystawców były największe w tym czasie zakłady Gdańska 
i Gdyni, na przykład Unimor, Elmor, Telkom, PKP, Radmor, 
Polam. Z uwagi na rozmiary imprezy oraz liczne problemy 
organizacyjne, zamierzenia i ich realizację w kolejnych 
dniach konferencji powierzono sekcjom naukowo-
technicznym, działającym efektywnie przy Zarządzie 
Oddziału (ZO) SEP Gdańsk. Należy wymienić tutaj sekcje: 
energetyczną, energetyki przemysłowej, elektroniki i 
telekomunikacji, instalacji i urządzeń elektrycznych, trakcji 
elektrycznej oraz elektrotechniki okrętowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 2. Kopia wywiadu Prezesa Oddziału Gdańsk SEP prof. Jacka 
Mareckiego udzielonego gazecie Dziennik Bałtycki z 23 listopada 

1978 r. o organizacji III Dni Branżowych Elektryki 
 
Każde kolejne DBE były organizowane w podobny 

sposób, jako konferencja naukowo-techniczna o istotnych 
celach szkoleniowych z towarzyszącą częścią wystawową. 
Przyjęto, że czas trwania spotkań to kilka dni, od 4 do 6 
zależnie od aktualnych potrzeb, ilości zebranych materiałów 
oraz liczby wystawców prezentujących swój dorobek. Każdy 
pierwszy dzień Dni wypełniała narada służb energetycznych. 
Tematyka konferencji była ściśle związana z wybranymi 
zagadnieniami technicznymi nurtującymi środowisko 
elektryków oraz propagowaniem osiągnięć krajowego 
przemysłu i nauki. 

Przykładem prezentacji osiągnięć poszczególnych gałęzi 
krajowej elektryki oraz omawianych problemów 
technicznych w czasie DBE może być zestawienie tytułów i 
autorów referatów wygłoszonych w roku 1981:  
• Tyrystory w napędach (A. Grabowski). 
• Zasady i kierunki działania w okresie zagrożenia stabilnej 

pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (R. Wallek). 
• Wnioski z eksploatacji linii 400 kV Dunowo – Żarnowiec – 

Błonia (J. Skwara). 
• Nowelizacja przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (E. 

Musiał). 
• Podstawowe parametry transmisji sygnałów radiofonicznych, 

stereofonicznych i telewizji kolorowej po stronie nadawczej i 
ich wpływ na jakość odbioru u abonentów (J. Kosiński). 

• O niektórych problemach odbioru stereofonii i telewizji 
kolorowej w aglomeracji trójmiejskiej przez abonentów 
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korzystających z antenowych instalacji indywidualnych i 
antenowych instalacji zbiorowych (J. Pawłowicz). 

• Propozycje nowych opracowań sprzętu radioodbiorczego 
produkcji Zakładów Radiowych Radmor. Techniczne problemy 
produkcji, perspektywy i techniczne aspekty eksportu (M. 
Prawdzik). 

• Technologiczne aspekty zdalnego pomiaru temperatur w 
przechowalnictwie zbóż (L. Kropidłowski). 

• Propozycje nowych opracowań w zakresie odbiorników 
telewizyjnych w GZE Unimor. Tendencje rozwojowe w 
zakresie odbiorników telewizji kolorowej (P. Mazur, J. 
Sergiejuk). 

• Układy pomiaru temperatury firmy Foss-Electric-Dania (W. 
Czermiński). 

• Możliwości realizacji krajowego układu pomiaru temperatury 
zbóż w komorach elewatorów (K. Pecka). 
Ostatnią konferencję pod oficjalną nazwą Dni Branżowe 

Elektryki zorganizowano w 1983 r. zastępując ją w roku 
następnym nową nazwą Gdańskie Dni Elektryki. 

 
4. GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI  

 
W połowie lat 80-tych ubiegłego wieku konferencje 

naukowo-techniczne organizowane już od kilku lat przez ZO 
Gdańsk SEP stały się ważnym wydarzeniem dla gdańskiego 
środowiska zawodowego elektryków – w wyniku dyskusji w 
gronie organizatorów uznano, że jest konieczna zmiana 
nazwy tej imprezy na nową – Gdańskie Dni Elektryki. Nowa 
nazwa lepiej podkreślała regionalny charakter i cele tego 
seminarium oraz była lepsza pod względem stylistycznym. 
Tak więc nowa nazwa konferencji pojawiła się oficjalnie w 
roku 1984. Wprowadzenie nowej nazwy konferencji nie 
wpłynęło w istotny sposób na jej organizację, zachowano 
dotychczasowe sprawdzone formy i listopadowy termin 
realizacji imprezy. 

Szczególne GDE zorganizowano w roku 1997 – był to 
rok obchodów Milenium Gdańska oraz 50-lecia Oddziału 
Gdańsk SEP. Konferencja GDE została oficjalnie włączona 
do programu uroczystości milenijnych organizowanych w 
Gdańsku. XXII Gdańskie Dni Elektryki zorganizowano więc 
wyjątkowo w dniach 14-17 maja 1997 r., czyli w okresie 
największego nasilenia imprez milenijnych w Gdańsku. Te 
szczególne GDE były tradycyjną wystawą techniczną z 
udziałem 32 wystawców z kraju prezentujących szeroki 
zestaw wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz 
4-dniowym seminarium z hasłem przewodnim „Nauka i 
technika w 1000-leciu Gdańska”. Referaty opracowane w 
ramach działalności sekcji naukowo-technicznych ZO SEP 
spotkały się z szerokim zainteresowaniem uczestników.  

W organizacji GDE w następnych latach również 
uwzględniano ważne rocznice związane z SEP, na przykład 
80-lecie działalności SEP w Polsce w roku 1999, 100-lecie 
urodzin prof. Stanisława Szpora w roku 2008, 100-lecie 
energetyki wodnej na Pomorzu w roku 2010 czy 80-lecie 
działalności SEP na Wybrzeżu w roku 2012. Rocznice te 
były odpowiednio celebrowane w czasie uroczystego 
otwarcia GDE, a wydarzenia związane z nimi omawiane w 
okolicznościowych referatach wprowadzających. 

 
4.1.  Tematyka seminariów 

Jak wspomniano wyżej, ważną częścią każdych GDE są 
seminaria, na których prezentuje się problemy techniczne w 
zakresie szeroko pojętej elektryki, będące w kręgu 
aktualnych zainteresowań elektryków, teletechników i 
elektroników. Każde seminarium to kilkanaście referatów 
opracowanych przez uznanych naukowców lub   praktyków  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. GDE 2009 – wręczenie okolicznościowych wyróżnień 
działaczom Oddziału Gdańsk SEP  

 
na tematy interesujące wymienione środowisko techniczne. 
Warto podkreślić, że początki GDE to czasy trudne, w 
których wielu ambitnych inżynierów – zatrudnionych w 
przemyśle z trudem poszukiwało aktualnej wiedzy 
technicznej, która dzisiaj jest powszechnie i łatwo dostępna. 
Może właśnie dlatego seminaria GDE prezentowały wysoki 
poziom i miały licznych słuchaczy. 

 

 
Rys. 4. GDE 2014 – wykład okolicznościowy prof. A. Wolnego 

omawiający osiągnięcia profesora Stanisława Szpora  
 
W początkowym okresie organizowania GDE tematyka 

referatów wynikała wyłącznie z problemów zgłoszonych 
przez zainteresowanych uczestników narad szkoleniowych 
oraz członków sekcji naukowo-technicznych, którzy 
organizowali poszczególne dni w kilkudniowym seminarium 
(nawet do 6 dni), a liczba zgłoszonych tematów i 
opracowanych referatów decydowała o liczbie dni obrad 
(szczególnie w okresie organizowania DBE). Wygłaszane 
referaty były więc referatami zamawianymi przez 
organizatorów. Tak organizowane GDE charakteryzowały 
się znaczną różnorodnością tematyki z wielu dziedzin 
elektryki, elektroniki czy telekomunikacji. Można to łatwo 
zauważyć na przykład w programach zamieszczonych 
wyżej.  
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Rys. 5. GDE 2010 – prezentacja działalności firmy EC 
 
W roku 1997 wprowadzono nową zasadę organizacji 

konferencji. Każde następne GDE miały zatwierdzone przez 
organizatorów hasło przewodnie w danym roku, wynikające 
z aktualnych potrzeb lub związane z przypadającym w 
danym roku ważnym wydarzeniem. Zrezygnowano również 
z zamawiania referatów na określony temat u wybranych 
autorów, oczekując tym samym samodzielnych zgłoszeń 
prac związanych z ogłoszonym wcześniej hasłem 
przewodnim aktualnych GDE. Dotychczasowe hasła 
przewodnie GDE (począwszy od 1997 r.) zestawiono 
poniżej: 
• XXII – Nauka i technika w 1000-leciu Gdańska. 
• XXIII – Pomiary ochronne. 
• XXIV – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i 

obiektach użyteczności publicznej. 
• XXV – Aparaty, instalacje i pomiary XXI wieku. 
• XXVI – Instalacje elektryczne niskiego napięcia w świetle 

normalizacji europejskiej. 
• XXVII – Ochrona przed zakłóceniami w instalacjach i sieciach 

elektroenergetycznych. 
• XXVIII – Zmiany prawne w dziedzinie elektryki w związku z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
• XXIX – Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i 

urządzeń elektroenergetycznych oraz certyfikacja wyrobów. 
• XXX – Od tradycyjnych do inteligentnych instalacji i urządzeń 

w obiektach budowlanych. 
• XXXI – Nowe techniki i technologie w energetyce, 

instalacjach, automatyce i napędach elektrycznych. 
• XXXII – Instalacje i urządzenia elektryczne w budownictwie 

przyjazne ludziom. 
• XXXIII – Innowacje i bezpieczeństwo w instalacjach, sieciach 

i aparatach elektrycznych. 
• XXXIV – Ekologiczne, bezpieczne i nowoczesne instalacje oraz 

sieci w elektryce. 
• XXXV – Problemy odnawialnych źródeł energii. 
• XXXVI – Elektryka w obiektach sportowych – Euro 2012. 
• XXXVII – Efektywność użytkowania energii elektrycznej. 
• XXXVIII – Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i 

sieci elektrycznych. 
• XXXIX – Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 

Kolejne zmiany organizacyjne wprowadzono w roku 
2000. Ograniczono liczbę dni seminarium tylko do dwóch, 
realizując wpływające do ZO SEP wnioski jego uczestników 
oraz zrezygnowano z organizacji poszczególnych dni 
konferencji przez sekcje naukowo-techniczne ZO SEP, 
powierzając organizację całości imprezy powoływanemu 
corocznie komitetowi organizacyjnemu. Uzyskano w ten 
sposób bardziej jednorodną tematykę referatów, lepiej 
naświetlającą problemy wynikające z przyjętego hasła 
przewodniego, a organizacja imprezy stała się bardziej 

sprawna. Wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym 
przyjęciem uczestników GDE i taki sposób organizacji 
stosuje się obecnie.  

 
4.2.  Wystawy techniczne 

Pomysł włączenia wystaw wyrobów elektrotechnicznych 
jako ważnego elementu Gdańskich Dni Elektryki pojawił się 
w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, w okresie 
organizowania tego seminarium po raz pierwszy. Jak już 
wspomniano, był to czas, gdy dostęp do wszystkich 
potrzebnych informacji technicznych o wyrobach 
przemysłowych był znacznie utrudniony, a przecież 
prawidłowa informacja techniczna jest podstawowym 
elementem właściwego projektowania i eksploatacji 
systemów elektrycznych. Organizowano wprawdzie w kraju 
różnego rodzaju targi techniczne, ale ścisłe połączenie 
tematyczne konferencji naukowo-technicznej z wystawą 
wyrobów określonej branży było rzadkością.  

Organizacja wystaw technicznych w zamierzeniach 
pomysłodawców służyła spełnieniu kilku ważnych celów. 
Najważniejszym było stworzenie forum, na którym mogli się 
spotkać w kontakcie bezpośrednim producenci urządzeń 
elektrotechnicznych z ich aktualnymi użytkownikami. 
Stworzono tym samym możliwość poznania zarówno firm, 
jak i prezentacji właściwości technicznych nowych 
wyrobów, wymiany opinii o produktach już 
eksploatowanych i przekazania uwag o ich stwierdzonych 
zaletach, wadach czy nieprawidłowościach. Równie ważny 
był kontakt wystawców z przyszłymi użytkownikami 
wyrobów elektrotechnicznych, czyli aktualnymi studentami, 
którzy nie tylko korzystali z wystawy uzupełniając swoją 
praktyczną wiedzę, ale również mogli rozmawiać o stażach 
przemysłowych czy warunkach zatrudnienia w firmie, a 
także o ewentualnej realizacji tematów prac dyplomowych 
związanych bezpośrednio z działalnością firmy. 

 
Rys. 6. GDE 2009 – stanowiska wystawowe firm 

 
W każdym kolejnym roku, począwszy od pierwszych 

GDE, były organizowane kilkudniowe wystawy techniczne, 
na których prezentowano osiągnięcia niektórych gałęzi 
elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, czy też 
poszczególnych przedsiębiorstw działających w 
wymienionych branżach nie tylko z terenu województwa 
gdańskiego/pomorskiego, ale również często z całego kraju. 
Wystawcy związani z branżą elektryczną przede wszystkim 
mieli możliwość zorganizowania własnych stanowisk 
wystawowych w czasie konferencji w salach gdańskiego 
Domu Technika (ostatnio na terenie Politechniki Gdańskiej), 
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zwykle bardzo licznie odwiedzanych przez przedstawicieli 
środowiska zawodowego elektryków Wybrzeża oraz 
studentów i uczniów szkół średnich. Równie ważny element 
to możliwość prezentacji przez wystawców w ramach obrad 
seminaryjnych referatów promocyjnych, dostępnych potem 
nie tylko w wersji drukowanej, ale również w formie 
cyfrowej na stronie internetowej Oddziału Gdańsk SEP.  

W początkowym okresie organizowania wystaw 
technicznych liczba wystawców była raczej skromna, nie 
przekraczała kilku firm z terenu województwa. Jednak dobra 
opinia o organizacji GDE wśród wystawców oraz korzyści, 
jakie były ich udziałem, spowodowały, że liczba 
wystawiających się firm rosła szybko, poszerzał się również 
zasięg oddziaływania GDE i w kolejnych konferencjach 
brali udział wystawcy z terenu całego kraju, a w niektórych 
latach również firmy europejskie. Dla przykładu poniżej 
zestawiono pełną listę 23 wystawców, uczestników XXXII 
GDE w roku 2007: 
• APATOR S.A., Toruń  
• AREVA T&D Sp. z o. o., Świebodzice  
• ASTE Sp. z o. o. Gdańsk  
• BIALL Sp. z o. o. + Elektrosystemy, Gdańsk  
• DEHN Polska Sp. z o. o., Warszawa  
• EFEN Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie  
• Elektromontaż-Export S.A. Zakład w Lublinie,  
• Elektrotechnika MORS Sp. z o. o., Gdynia  
• GASTEL S.A., Warszawa  
• GPH, Racibórz 
• Jean Muller Polska  Sp. z o. o., Kiełpin  
• LAMEL Rozdzielnice, Pępowo Żukowo  
• MEDCOM Sp. z o. o., Warszawa  
• ORMAZABAL Polska Sp. z o. o., Łódź  
• PKP Energetyka SOPOT Zakład Północ, Sopot  
• PP Bezpol Sp. jawna, Myszków  
• PPH COMEL Sp. z o. o., Gdańsk  
• PPUHE-TEAM Sp. z o. o., Siemianowice Śląskie  
• SONEL S.A., Świdnica  
• UESA Polska Sp. z o. o., Lubsko  
• ZAiUP AREX Sp. z o. o., Gdańsk  
• ZPUE S.A., Włoszczowa  
• ZWAE Sp. z o. o., Lębork  

Aktualnie mimo szerokiego rozwoju nowoczesnych 
środków komunikacji, powstania zupełnie nowych, 
nieznanych wcześniej, technik wymiany informacji, 
tradycyjne kontakty osobiste, bezpośrednie spotkania i 
rozmowy, które mogą być realizowane na wystawach 
technicznych GDE, powodują, że cieszą się one znacznym 
zainteresowaniem przynoszącym korzyści stronom 
podejmującym współpracę i będą kontynuowane.  

 
4.3. Gdańskie Dni Elektryki Młodych 

W 2011 r. w organizacji GDE wprowadzono inną ważną 
zmianę – organizację równoległej części pod nazwą 
Gdańskich Dni Elektryki Młodych (GDEM) powierzono 
całkowicie studentom Studenckiego Koła SEP działającego 
na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej.  Był to efekt zaufania, jakim obdarzono 
członków Koła, po kilku latach efektywnej jego działalności 
oraz bardzo dobrej współpracy młodych elektryków z ZO 
SEP w ramach działalności statutowej SEP – stwierdzono, że 
studentów stać na dobre zorganizowanie imprezy o szerokim 
zakresie i na dużą skalę, która będzie dobrze przyjęta i 
przyniesie merytoryczne korzyści dla środowiska studentów 
i uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym.  

Organizatorzy GDEM przyjęli, że w ramach tej części 
seminarium są prezentowane referaty o tematyce 

interesującej w danym roku przyszłych inżynierów 
elektryków, opracowane przez specjalistów wybranych 
przez organizatorów. Na przykład w 2012 r. takim tematem 
przewodnim była „Efektywność energetyczna”, a 
wykładowcami byli nie tylko pracownicy Politechniki 
Gdańskiej czy Instytutu Elektrotechniki, ale również z firm 
przemysłowych: Lotos, ABB czy Electric Power Quality. 
Druga część GDEM to elementy praktyczne interesujące 
dużą liczbę uczestników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7.  GDEM 2012 – plakat reklamujący opracowany przez 

organizatorów 
 

Rys. 8. GDEM 2011 – warsztaty komputerowe  
 

 Takim elementem są prezentacje działania ciekawych 
konstrukcji lub urządzeń organizowane przez producentów 
lub krajowych właścicieli nowych urządzeń. Przykładami 
takich trafionych prezentacji były:  
• możliwość dokładnego poznania konstrukcji samochodu 

elektrycznego, a nawet krótka samodzielna jazda 
wybranym typem samochodu, 

• makieta elektrowni jądrowej na stoisku pod patronatem 
Arevy, EDF, Fundacji Forum Atomowe oraz 
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
zapewniająca nie tylko obejrzenie makiety, ale również 
poznanie zasad działania elektrowni przy użyciu 
symulatora komputerowego. 
Na GDEM nie brakuje niezwykle cennego dla 

studentów w obecnych czasach kontaktu przedsiębiorca – 
student. Zaproszone firmy prezentują się zwiedzającym 
zarówno na specjalnie przygotowanych stoiskach, jak i w 
bezpośrednich kontaktach po wykładach, przedstawiając 
skierowane do studentów oferty praktyk przemysłowych czy 
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możliwości zatrudnienia w prezentowanej firmie. Oferta ta 
jest szczególnie ważna dla osób odpowiedzialnie 
planujących swoją przyszłość zawodową. 

Warsztaty komputerowe to również bardzo cenna 
inicjatywa dla studentów oraz innych osób pragnących 
zdobyć niezwykle przydatną wiedzę w zakresie branżowego 
oprogramowania komputerowego, która daje umiejętność 
ich obsługi lub rozwija posiadane praktyczne umiejętności. 

Organizatorzy GDEM nie zapominają o atrakcjach 
technicznych, przyciągających nie tylko studentów ale 
również młodzież szkół średnich – są nimi konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami. Przykład takiego działania, to 
konkurs robotów, czyli zmagania młodych pasjonatów 
robotyki, twórców własnych konstrukcji robotów, w dwu 
konkurencjach: MiniSumo i LineFollower. 

 

 
 

Rys. 9. GDEM 2014 – konkurs robotów  
 
4.4.  Materiały konferencyjne  

Każda konferencja naukowo-techniczna jest obecnie 
dokumentowana materiałami drukowanymi, zawierającymi 
teksty prezentowanych na konferencji referatów, niekiedy te 
same teksty w postaci cyfrowej są dodatkowo załączane do 
materiałów lub prezentowane na stronach internetowych. 
Umożliwia to zapoznanie się z referatami nie tylko 
uczestnikom seminarium, ale również innym 
zainteresowanym osobom. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
promocji postępu technicznego i rozwoju nauki w 
warunkach globalizacji. Taka sytuacja jest możliwa 
aktualnie, przy powszechnym dostępie do współczesnych 
środków technicznych i braku zakazów administracyjnych 
związanych z drukiem wydawnictw. Nie zawsze tak było, w 
szczególności w naszym kraju w okresie do lat 90-tych 
ubiegłego wieku.  

Początkowy okres organizowania GDE był właśnie tym 
okresem, w którym wydanie drukiem w krótkim czasie 
jakichkolwiek materiałów było praktycznie niemożliwe. 
Przyczyny takiej sytuacji to przede wszystkim ograniczenia 
administracyjne w możliwościach drukowania, cenzura, 
konieczność uzyskania przydziału papieru oraz istniejące 
ówcześnie techniczne ograniczenia w możliwości 
przygotowania tekstu do druku. Konferencje GDE z tych lat 
zostały udokumentowane jedynie szczegółowymi 
programami, zawierającymi zaledwie tytuły referatów, 
nazwiska ich autorów oraz nazwy firm, które reprezentowali. 
Treści referatów pozostały jedynie w pamięci uczestników 
tych wydarzeń. 

Począwszy od 1997 r. każde GDE są dokumentowane 
materiałami konferencyjnymi zawierającymi pełną treść 
wygłoszonych referatów oraz komunikatów opracowanych 

przez producentów prezentowanych wyrobów 
elektrotechnicznych czy realizowanych usług.  

Początkowo materiały konferencyjne były 
opracowywane i wydawane samodzielnie przez SEP ZO 
Gdańsk – archiwalne egzemplarze tych wydawnictw są 
dostępne w archiwum ZO SEP lub bibliotekach politechnik. 
Począwszy od 2011 r., w którym wprowadzono konieczność 
recenzowania prezentowanych referatów, materiały 
konferencyjne wydawane są we współpracy z Wydziałem 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w 
postaci Zeszytów Naukowych tego wydziału. 

 
 

 
Rys. 10. Przykłady materiałów konferencyjnych GDE 

 
4.5.  Integracyjne spotkania koleżeńsko-biznesowe 

Integracyjne spotkania koleżeńsko-biznesowe 
wprowadzono do programu GDE z początkiem XXI wieku. 
Spotkania te są niejako kontynuacją realizacji celów 
stawianych wystawom technicznym, czyli umożliwienia 
bezpośrednich kontaktów między uczestnikami GDE. 
Wnioski i opinie zgłaszane po konferencjach wskazują 
jednoznacznie, że takie właśnie kontakty między 
producentami, wykładowcami i słuchaczami są równie 
ważne jak wiedza, którą można uzyskać na bazie 
konferencji. Na spotkaniach realizowane są nie tylko 
potrzeby kontaktów towarzyskich, ale również można 
kontynuować rozmowy i dyskusje rozpoczęte wcześniej na 
seminarium, wymieniać opinie czy uwagi, jak również 
nawiązywać nowe kontakty osobiste czy biznesowe w 
warunkach nieco mniej oficjalnych. Są sygnały, że w wielu 
przypadkach spotkania bardzo pomogły w dalszych pracach 
związanych z prezentowanymi tematami oraz nawiązaniu 
ściślejszej współpracy biznesowej. 

 
Rys. 11. GDE 2014 – spotkanie koleżeńsko-biznesowe, 

Dziedziniec Południowy im. Heweliusza PG  
 
Dotychczasowe spotkania były organizowane w salach 

gdańskiego Domu Technika. W roku ubiegłym, aby 
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zwiększyć atrakcyjność imprezy, wykorzystano 
reprezentacyjny Dziedziniec Południowy im. Heweliusza 
Politechniki Gdańskiej.  
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40 YEARS OF HISTORY OF THE GDAŃSK DAYS OF ELECTRICITY  
 

Summary: The story describes Gdansk Days of Electricity, scientific and technical conference organized by the Gdansk 
Branch of the Association of Polish Electrical Engineers continuously since 1976. Presented are the goals of the organizers 
and subsequent organizational changes. The significance and achievements of the GDE for the electricians are underlined. 
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