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Streszczenie: W artykule krótko omówiono historię 
dziewięćdziesięciu pięciu  lat zrzeszania się inżynierów i techników 
elektryków na terenie działania Oddziału Zagłębia Węglowego 
(OZW) Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Teren ten zmieniał 
się poczynając tylko od obszaru Zagłębia Dąbrowskiego (Koło 
Sosnowieckie), później do 1939 roku powiększył się o polską część 
Górnego Śląska, a po wojnie zmniejszał się w wyniku wyłaniania 
się nowych Oddziałów SEP: Bielsko-Bialskiego, 
Częstochowskiego, Gliwickiego. Koło Sosnowickie uznane zostało, 
obok kół w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Poznaniu, jako 
założycielskie Koło SEP. Członkowie OZW odgrywali znaczącą 
rolę w działalności Stowarzyszenia. Dwóch z nich pełniło funkcję 
Prezesa SEP. Skupisko wielkiego przemysłu górniczego, 
hutniczego, maszynowego, czy chemicznego sprzyjało wzrostowi 
liczby inżynierów i techników, w tym także elektryków wszystkich 
specjalności. Historia OZW SEP nierozerwalnie związana była  
i jest z historią polityczną i gospodarczą Polski. W artykule 
zwrócono uwagę na te związki, jako czynniki kształtujące aktywne 
postawy członków SEP. 

 
Słowa kluczowe: historia OZW, rola OZW w SEP, dzień dzisiejszy 
OZW. 

 
1. OKRES DO 1939 ROKU 

 
Początki społecznego życia elektrotechników polskich 

na terenie Zagłębia Dąbrowskiego sięgają połowy XIX 
stulecia. Związane były one z rozwojem uprzemysłowienia 
tego obszaru, którego przejawami były powstające kopalnie 
węgla kamiennego, rud metali, a także huty, zakłady 
włókiennicze i przemysłu maszynowego.  

Pierwsze próby formalnego organizowania się 
elektrotechników na terenie ówczesnego Zagłębia 
Dąbrowskiego sięgają roku 1911, kiedy to nieformalne Koło 
Elektrotechników przystąpiło do jedynego wówczas 
legalnego związku techników, czyli Delegacji Dąbrowskiej 
Sekcji Górniczo- Hutniczej Warszawskiego Oddziału 
Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. 
Prezesem Koła wybrano dyrektora technicznego 
Towarzystwa Saturn w Czeladzi inż. górniczego Jana 
Brzostowskiego. Następną organizacją elektrotechników 
było Koło Elektrotechników przy utworzonym w 1913 roku 
Stowarzyszeniu Techników Zagłębia Dąbrowskiego  
w Sosnowcu. Wspomnieć można, że do aktywnych 
członków należeli między innymi: Stanisław Gadomski, Jan 
Obrąpalski, Ignacy Bereszko, Leon Rudowski, Kazimierz 
Gayczak, Włodzimierz Horko, Tadeusz Gurtzman, 
Eugeniusz Janiszewski. 

Wszyscy oni wzięli czynny udział zarówno  
w organizacji, jak i w obradach założycielskiego 
Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w czerwcu 1919 

roku w odrodzonej Ojczyźnie, na którym to zjeździe 
powołano Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Koło 
Sosnowieckie obok Kół w Warszawie, Krakowie, Lwowie, 
Łodzi i Poznaniu uznane zostało jako założycielskie Koło 
SEP.  

Tak więc sukcesor Koła Sosnowieckiego, czyli Oddział 
Zagłębia Węglowego SEP mógł przyjąć czerwiec 1919 roku 
jako datę swego powstania. W Zjeździe Założycielskim 
brało udział 358 osób, w tym 15 z Koła w Sosnowcu.  

Początki nowego Stowarzyszenia, w tym i Koła 
w Sosnowcu były trudne. Kraj toczył wojnę z Rosją 
Sowiecką, której ceną było istnienie niepodległej 
Rzeczpospolitej. W latach 1919÷1921 miały miejsce na 
Górnym Śląsku: plebiscyt i trzy powstania skierowane 
przeciwko Niemcom. Sosnowiec stał się główną bazą 
zaopatrzeniową i ośrodkiem formacji tyłowych wojsk 
powstańczych oraz miejscem schronienia dla uchodźców ze 
Śląska. Wysiłki Koła koncentrowały się na organizowaniu 
pomocy powstańcom i uchodźcom.  

Podział Górnego Śląska w 1922 roku na część polską 
i niemiecką miał przez cały okres międzywojenny ogromny 
wpływ na sytuację prawną, organizacyjną i ekonomiczną, 
firm elektroenergetycznych działających na tym terenie.  

W latach 1923÷26 działała w Kole Komisja 
Elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego, która 
opracowała dla Ministerstwa Robót Publicznych program 
elektryfikacji tego obszaru, stanowiący podstawę do 
podejmowania działalności elektryfikacyjnych na tym 
terenie. Szczególnie owocna dla rozwoju elektrotechniki 
była współpraca specjalistów OZW z Zarządem Głównym 
SEP, zwłaszcza przy opracowywaniu polskich przepisów 
i norm elektrycznych.  

W 1928 r. na VIII Zgromadzeniu Kół SEP w Toruniu 
uchwalono nowy statut, na mocy którego zmieniono 
dotychczasową nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, co miało dać wyraz temu, że SEP jest 
organizacją również teletechników i radiotechników. Poza 
tym zamiast Kół utworzono Oddziały. Tak więc 
Sosnowieckie Koło SEP zmieniło nazwę na Oddział 
w Sosnowcu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Najważniejszym wydarzeniem w 1931 r. dla 
Sosnowieckiego Oddziału SEP była zmiana Regulaminu 
i nazwy Oddziału. Na Walnym Zebraniu w marcu 1931 r. 
przyjęto nowy „Regulamin Oddziału Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. W § 4 tego 
Regulaminu przeczytać można: „Terenem działalności 
Oddziału jest Polskie Zagłębie Węglowe. Oddział zmienia 
nazwę na Oddział Zagłębia Węglowego SEP. Siedzibę 
Oddziału określa corocznie na przeciąg 1 roku Doroczne 
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Walne Zebranie (na zmianę Sosnowiec lub Katowice). 
Wybór miejscowości, gdzie mają się odbywać zebrania, 
odczyty itp. należy do kompetencji Zarządu.” Nowa nazwa 
została zatwierdzona w 1931 r. na Walnym Zgromadzeniu 
SEP we Lwowie. Siedzibę Oddziału przeniesiono do 
Katowic. 

 

 
 
Rys. 1. Działacze Koła Sosnowieckiego około 1927 r.  

Siedzą od lewej: W. Horko, J. Blay, J. Obrąpalski. Stoją od lewej: 
E. Janiszewski, M. Bereszko, Z. Jacynicz, J. Ciszewski, I. Bereszko 

 
Od tego czasu datuje się nie tylko szybki wzrost liczby 

członków Oddziału, z 35 w 1928 r. do 137 (tj. 4-krotnie 
więcej) w 1937 r., ale i prac, w które byli zaangażowani. 

Członkowie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP brali 
również bezpośredni i czynny udział w pracach Zarządu 
Głównego. Członkami ZG z wyboru byli: w latach 1928  
i 1929 Ignacy Bereszko, a w roku 1929 również Jan 
Obrąpalski. W latach 1932-1933 Ignacy Bereszko był 
jednym z wiceprezesów SEP, a w kadencji 1934-1935 na 
Prezesa SEP  wybrano Jana Obrąpalskiego.  

 

 
 

Rys. 2. Prof. Jan Obrąpalski 
 
Od 1938 roku do wybuchu II Wojny Światowej funkcję 

Prezesa Oddziału pełnił Jan Obrąpalski. W tym okresie miał 
miejsce znaczny rozwój działalności Oddziału, która ze 
względu na specyficzną sytuację społeczno-polityczną na 
Śląsku nabrała szczególnych cech działalności patriotycznej. 
Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje działalność Prezesa 
Jana Obrąpalskiego, jednego z najaktywniejszych członków 
SEP, wielkiego patrioty i znakomitego fachowca  
o nieprzeciętnym zasobie wiedzy. Jego zasługą było 
inicjowanie spotkań, odczytów i dyskusji na tematy 
zawodowe. Wyrazem uznania dla działalności i wiedzy oraz 
postawy i cech charakteru Jana Obrąpalskiego był jego 
wybór na Prezesa SEP w kadencji 1934/1935, a także 
powierzenie w czasie, kiedy prezesował OZW organizacji 
XI Walnego Zgromadzenia Członków SEP w Katowicach, 
połączonego z wystawą elektromechaniczną w Cieszynie, 

w dniach 18÷23.06.1939 r., tj. w 20-lecie SEP.  
Na tym zgromadzeniu doszło do połączenia SEP ze 

Stowarzyszeniem Teletechników Polskich i Związkiem 
Polskich Inżynierów Elektryków, a więc do ostatecznej 
integracji działalności elektryków w Polsce.  

Po dwudziestu latach swej działalności OZW liczył 167 
członków zwyczajnych. Efektem było, oprócz poczucia 
odpowiedzialności zawodowej i społecznej członków OZW 
SEP, także poczucie patriotyzmu, etyki zawodowej oraz 
umiejętności współpracy zespołowej. 

 
2. OKRES OKUPACJI 1939÷1945 

 
W czasie okupacji członkowie OZW SEP musieli 

uchodzić ze Śląska do Generalnej Guberni. Już w końcu 
1939 roku obaj okupanci zlikwidowali wszystkie 
stowarzyszenia polskie. Włączenie zachodnich ziem 
polskich do rzeszy niemieckiej, stworzenie kadłubowej GG, 
wcielenie wschodniej połowy Kraju do Sowietów, masowe 
mordy i wywózki miały utwierdzić w przekonaniu, że 
Polska zniknie na zawsze z mapy Europy. Celem Niemiec 
było według słów Hitlera z sierpnia 1939 roku, cyt. 
„zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem”, 
a Himmler mówił wyraźnie: „Wszyscy fachowcy polskiego 
pochodzenia mają być wykorzystani w naszym przemyśle 
wojennym. Później Polacy znikną ze świata.” Pełna lista 
elektryków – ofiar terroru obu okupantów nie jest znana i nie 
wiadomo czy kiedykolwiek ją poznamy. 

Charakterystyczne dla członków SEP poczucie 
wspólnoty i przywiązywanie dużej wagi do wspólnej pracy 
społecznej spowodowało, że i w okupowanym kraju, a nawet 
w obozach jenieckich, działały silne grupy konspiracyjne 
złożone z członków SEP, wykonujące prace studialne  
o olbrzymim znaczeniu dla przyszłej elektryfikacji kraju. 
Przykładem był znów niestrudzony — jak zwykle — Jan 
Obrąpalski. Przebywając podczas okupacji w Warszawie, 
skupił wokół siebie grupę specjalistów-elektryków, 
członków SEP, która opracowała obszerny „Program 
Elektryfikacji Polski” z propozycjami jednolitego systemu 
sieciowego 110 kV i 220 kV, z lokalizacją potrzebnych 
elektrowni. Program dotyczył przewidywanego obszaru 
przyszłej Polski, z granicami sięgającymi po Odrę i Nysę. 
Stanowił on bazę wyjściową do dalszych, pogłębionych 
studiów w latach późniejszych.  

 
3. OZW W OKRESIE POWOJENNYM DO 1990 R. 

 
Powojenną historię Oddziału Zagłębia Węglowego 

SEP do 1990 roku można podzielić na dwa etapy.  
Etap pierwszy, to lata 1945÷1965, okres odbudowy 

kraju w granicach, jakie wyznaczyły Polsce zwycięskie 
mocarstwa. SEP w tym okresie został przymuszony do 
przystąpienia do nowopowstałej Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Rolę tej nowej organizacji i jej zadania  
w stosunku do stowarzyszeń dobrze charakteryzował § 21 
statutu NOT: „Władze Stowarzyszenia nie mogą podjąć 
uchwały sprzecznej ze statutem NOT lub uchwałami 
Walnego Zjazdu Delegatów NOT”. 

Reaktywowanie działalności Oddziału w Katowicach 
nastąpiło w lutym 1945 roku z udziałem członków Zarządu 
Oddziału z 1939 r., którzy po wojnie wrócili na teren 
Górnego Śląska. Byli to szeroko znani z działalności w SEP 
inżynierowie: Jan Obrąpalski, Józef Michejda, Lucjan 
Nehrebecki, Paweł Nestrypke, Roman Sobek, Władysław 
Walloni.  
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Rys. 3. Prof. Lucjan Nehrebecki 
 
Pod koniec 1946 r. Oddział liczył 141 członków. 

Prezesem OZW był wówczas Lucjan Nehrebecki, 
a sekretarzem zarządu Władysław Walloni. Za zgodą 
Zarządu Głównego Oddział wznowił prace wydawnicze 
dotyczące norm (PNE) oraz podręczników i skryptów  
z dziedziny elektrotechniki. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność 
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w organizacji 
I Kongresu Techników Polskich w Katowicach, który odbył 
się w grudniu 1946 r. i był poświęcony planowi odbudowy 
kraju (1947÷1949). Na początku lat pięćdziesiątych 
nastąpiło przekształcanie SEP w organizację masową, której 
jednostki organizacyjne lokowane były w zakładach pracy.  

Po przełomie październikowym w 1956 roku sytuacja 
uległa zmianie. Nastąpił wielokierunkowy rozwój 
działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, związany 
z nowym statutem. W okresie tym dużym wyróżnieniem dla 
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP było powierzenie mu 
organizacji X Zjazdu Delegatów SEP, który odbył się we 
wrześniu 1957 roku w Katowicach. Uchwalono wówczas 
nowy statut uwzględniający wnioski i postulaty poprzednich 
zjazdów delegatów, zwłaszcza IX Zjazdu Delegatów  
w Krakowie i III Kongresu Techników Polskich  
w Warszawie w lutym 1957 r.  

Jak już wspomniano tworzenie kół SEP przy zakładach 
pracy zapoczątkował okres burzliwego rozwoju SEP. 
Rosnąca stale liczba członków spowodowała celowość 
podziału i utworzenia na części terenu OZW nowych 
oddziałów: Częstochowskiego (6.11.1951 r.) oraz 
wydzielenie się w porozumieniu z ZG SEP Oddziału 
Gliwickiego (3.11.1953 r.) i Bielsko – Bialskiego (1960 r.). 
Powstał także „branżowy” oddział skupiający koła przy 
zakładach hutniczych tzw. Oddział Nowohucki SEP , który 
działał na terenie Oddziałów Zagłębia Węglowego  
i Krakowskiego. Był to wyjątek od zasady „terenowości” 
przyjętej w statutach SEP od początku istnienia. 

Zarówno prezesi OZW, jak i członkowie tych 
pierwszych powojennych zarządów w przeważającej mierze 
wywodzili się z energetyki zawodowej. Można wskazać, że 
było wiele kadencji zarządu OZW, kiedy na 8 członków 
zarządu 7 pracowało w Centrali ZEOPd Katowice. Tak było 
na przykład w kadencjach rozpoczynających się w latach: 
1953, 1954, 1956, 1958, 1964. Była to cecha 
charakterystyczna nie tylko dla OZW SEP. Aktywność 
elektroenergetyków wynikała najprawdopodobniej 
z dynamicznego rozwoju energetyki w tym okresie. 

W 1958 r. zaczęły powstawać sekcje naukowo – 
techniczne, które grupowały koła SEP zakładów o tej samej 
specjalności. W 1958 r. powstały w OZW 3 sekcje: 
Energetyczna, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz 
Przemysłowa (przemysłu elektrotechnicznego). Sekcje były 

kierowane przez Oddziałowe kolegia i miały swoje 
odpowiedniki w Centralnych Kolegiach Sekcji przy ZG  
w Warszawie. 

W skład pierwszego Oddziałowego Kolegium Sekcji 
Energetycznej w OZW wchodzili: Tadeusz Brück- 
przewodniczący, Wiesław Eysymontt - 
wiceprzewodniczący, Wiesław Rychlicki - sekretarz, 
członkowie kolegium: Jerzy Bekker, Zbigniew Bogucki, 
Stefan Krzycki, Wacław Prusak, Jan Szubra, Aleksander 
Wilczek. 

Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 
tworzyli: Mieczysław Chodakowski - przewodniczący, 
Bronisław Tolpa - wiceprzewodniczący, Zbigniew Drapa - 
sekretarz, członkowie kolegium: Jan Banach, Władysław 
Bohosiewicz, Tadeusz Dąbrowski, Włodzimierz 
Mroczkiewicz, Adam Matuszek, Jerzy Plewako, Jan 
Rubieński. 

W Kolegium Sekcji Przemysłowej pracowali: 
Władysław Herink – przewodniczący oraz Oswald Guziur, 
Stanisław Kwaśnicki, Karol Kownacki. 

W 1960 r. w OZW działało 16 kół zakładowych. 
Liczba członków ogółem wynosiła 451. W roku 1965 liczba 
ta wzrosła prawie do 800.  

Etap drugi  to lata 1966÷1989. Na przełomie lat 60. 
i 70. następowało pogorszenie się sytuacji ekonomicznej 
kraju. Protesty robotnicze zakończyły się nie tylko 
dramatycznymi wydarzeniami na Wybrzeżu, ale i zmianami 
personalnymi na szczytach władzy.  

W pierwszej połowie lat 70. wzrost liczby kół 
i członków został nieco spowolniony, wzrosła natomiast 
wyraźnie aktywność zawodowa i społeczna członków. 
Świadczy o tym duża liczba organizowanych imprez 
naukowo-technicznych oraz towarzyskich i w związku 
z tym zwiększenie liczby publikowanych informacji o pracy 
merytorycznej Oddziału. Znaczącym osiągnięciem OZW 
było zorganizowanie kilku konferencji ogólnokrajowych  
i międzynarodowych.  

We wrześniu 1979 r. odbyła się w Domu Technika  
w Katowicach uroczysta sesja jubileuszowa. Referat  o 60-
letniej działalności SEP na terenie Zagłębia Węglowego 
wygłosił prezes OZW Tadeusz Dąbrowski. W części 
technicznej sesji prof. Czesław Mejro wygłosił odczyt 
„Rozwój elektroenergetyki w Polsce”.  

Tak jak w całym kraju początek lat osiemdziesiątych to 
w działalności zarówno całego Stowarzyszenia, jak i OZW 
okres przełomu, związanego z kryzysem państwa 
i powstaniem ruchu „Solidarność". Niewątpliwie bardzo 
ważną rolę w historii Stowarzyszenia odegrał XXII Walny 
Zjazd Delegatów, obradujący w czerwcu 1981 r. we 
Wrocławiu. Zjazd ten kojarzy się z procesem przywracania 
zasad demokratycznych w życiu Stowarzyszenia. 
Zakończyła się długa, bo dwudziestoletnia kadencja Prezesa 
Tadeusza Dryzka. Na Prezesa SEP wybrano wówczas kol. 
Jacka Szpotańskiego. W marcu 1981 r. odbyło się Walne 
Zgromadzenie Delegatów OZW, na którym wybrano 
Zbigniewa Marusę na Prezesa OZW oraz następujący skład 
Zarządu: Wiktor Seydak, Zbigniew Białkiewicz, Adam 
Peretiatkowicz, Jan Szubra, Zuzanna Kaszuba, Leszek 
Skrzypek, Jerzy Sowiński, Teodor Richter, Stanisław Banyś, 
Zbigniew Drapa, Jan Jakubczak, Stanisław Kuś, Stanisław 
Peca, Zdzisław Piszczyk, Henryk Pyrlik, Adam Sikociński, 
Stanisław Stabik, Bogdan Szparaga. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. 
działalność SEP uległa ograniczeniom; wstrzymano 
wydawanie czasopism, ograniczono podróże, zgromadzenia 
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i łączność. SEP jednak nie przerwał działalności i już pod 
koniec 1982 r. przystąpiono na szczeblu ZG SEP do 
inicjowania wznowień wydawania czasopism SEP, 
powrócono do prac nad Statutem NOT, raportem o stanie 
polskiej elektryki i przygotowaniami do XX Kongresu 
Techników Polskich. 

W roku 1985 zapoczątkowano tradycję organizowania 
zebrań Zarządu OZW i Prezesów Kół w formie tzw. sesji 
wyjazdowych. W kwietniu 1987 r. wybrano na trzyletnią 
kadencję nowy Zarząd OZW z Prezesem Tadeuszem 
Weissem. 

Okres lat osiemdziesiątych był niewątpliwie okresem 
znaczącego rozwoju OZW. Liczba członków osiągnęła  
w 1988 roku 2276 osób. Były one zrzeszone w 66 kołach 
zakładowych, a liczba członków wspierających wynosiła 40. 
Trwała ożywiona działalność kół i sekcji naukowo – 
technicznych. Organizowano liczne konferencje i sympozja 
krajowe i międzynarodowe. Wprowadzono powszechnie 
sesje wyjazdowe Zarządu wspólnie z udziałem Prezesów 
Kół i Seksji do poszczególnych zakładów przemysłowych. 
Skorzystano przy tym z doświadczeń Oddziałowej Sekcji 
Energetycznej, która takie sesje organizowała już od 1980 r.  

Liczba członków OZW w poszczególnych latach 
wzrosła znacznie od ponad 1420 w roku 1970 do 
rekordowych 2276 w roku 1988. W roku 1990 wynosiła 
1750 osób. 

 
4. OZW W LATACH 1991÷2014 

 
Przełom lat 1989/1990 stanowi wyraźną granicę 

w życiu państwa, społeczeństwa, a także i Stowarzyszenia. 
Powstanie III RP rozpoczęło okres głębokich przemian 
gospodarczych. Zmiany nie ominęły także działalności 
stowarzyszeniowej. Część zakładowych kół SEP przestała 
istnieć wskutek reorganizacji czy też po prostu likwidacji 
macierzystych zakładów pracy. Wielu członków SEP 
straciło pracę, albo zostało przymuszonych do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, wielu zmieniło miejsca pracy. 
Kadencja 1990÷1993 to jeden z trudniejszych okresów 
w dziejach Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. 

Liczba członków OZW zmalała z 2247 (w 1989 r.) do 
1086 w 1993 r., liczba kół zmniejszyła się z 66 do 34, 
a członków wspierających — z 41 do 22. Spadła aktywność 
poszczególnych członków SEP i kół, natomiast trwała 
wytężona praca Zarządu i Kolegiów Sekcji. Trwały nadal 
sesje wyjazdowe, organizowano, choć w mniejszym 
zakresie, odczyty. Kontynuowane były coroczne konkursy 
na najaktywniejsze Koło w skali OZW i kraju. Powstała 
nowa, prężna Sekcja Ekologiczna. Inicjatorem jej założenia 
był Jerzy Barglik.  

Zorganizowano pierwsze Koło „terenowe” 
niezwiązane z żadnym zakładem pracy, dla członków 
zakładów likwidowanych lub reorganizowanych. W 1993 r. 
pojawiły się już pierwsze oznaki odnowy.  

Od roku 1994 następował wzrost liczby członków 
OZW, aż do wystąpienia swoistego nasycenia, co ilustruje 
tablica 1.  

 
Tablica 1. Liczba członków w poszczególnych latach 
 

1994 1999 2005 2010 2013 
1104 1340 1751 1750 1730 

 

4.1. Jubileusze SEP i Oddziału Zagłębia Węglowego 
Ważnym elementem działalności OZW w okresie 

ostatnich 15 lat były uroczyste sesje organizowane co pięć 

lat z okazji jubileuszy powstania OZW SEP. W dniu 
14 listopada 1989 r. odbyła się w EC Katowice Dąbrówka 
uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 70. Oddziału Zagłębia 
Węglowego SEP. Referat na temat działalności OZW 
w minionym 70-leciu wygłosił prezes OZW kol. Tadeusz 
Weiss. 

Uroczystości jubileuszowe 75. Oddziału odbyły się 
w sali Energoprojektu Katowice w lutym 1994 roku. 
Obchody przygotował Komitet Organizacyjny pod 
kierownictwem Jerzego Sowińskiego. Referat na temat 
dziejów OZW w latach 1911÷1994 wygłosił prezes OZW 
Zbigniew Marusa.  

Z kolei uroczyste obchody jubileuszu 
osiemdziesięciolecia  OZW SEP odbywały się  
z prawdziwym rozmachem. Zgromadzenie poświęcone było 
przede wszystkim 80-leciu OZW, nie mniej jednak jedna  
z uchwał zobowiązywała zarząd do podjęcia starań  
o uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział. Uchwała ta 
została wykonana i od 1999 roku OZW SEP posiada 
osobowość prawną. 

Dziesięć lat później, w maju 2009 roku sala 
koncertowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej 
SYMFONIA Akademii Muzycznej w Katowicach zapełniła 
się uczestnikami uroczystości poświęconej 
dziewięćdziesięcioleciu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. 

Obchody jubileuszu 90-lecia OZW SEP odbyły się  
w dniu 11 maja 2009 r. podczas VI Katowickich Dni 
Elektryki w sali koncertowej. Referat okolicznościowy 
wygłosiła Prezes OZW SEP Teresa Skowrońska.  

 
4.2. Tradycja spotkań noworocznych 

W styczniu 1990 r. odbyło się po raz pierwszy, 
spotkanie świąteczne i noworoczne Prezesa OZW SEP 
z członkami Zarządu OZW, prezesami lub 
przedstawicielami Kół zakładowych, seniorami SEP oraz 
zaproszonymi gośćmi.  

 

 
 

Rys. 4. Prof. Jerzy Barglik 
 
W 2001 roku z inicjatywy Prezesa OZW świąteczno – 

noworoczna impreza integracyjna została przeniesiona do 
nowego gmachu Biblioteki Śląskiej, do Sali audytoryjnej 
zwanej PARNASSOS. Staraniem Aleksego Kuźnika Oddział 
uzyskał zgodę na bezpłatne korzystanie z tej sali. Od tego 
czasu corocznie urządzana impreza nabrała bardzo 
uroczystego charakteru sesji z programem artystycznym. 
Znaczącym elementem każdorazowej imprezy stała się 
zbiórka pieniężna na rzecz jednego z Domów Dziecka.  

 
4.3. Katowickie Dni Elektryki 

Jedną z najbardziej interesujących imprez 
organizowanych cyklicznie przez OZW SEP są Katowickie 
Dni Elektryki organizowane początkowo co dwa lata,  
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a później w cyklu trzyletnim. Pomysł i inicjatywa 
ówczesnego wiceprezesa OZW Jerzego Barglika powstały  
w 1994 roku.  

W czerwcu 1996 roku Zarząd Oddziału zorganizował 
I Katowickie Dni Elektryki, imprezę popularyzującą 
działalność SEP wśród mieszkańców i władz regionu, 
a także prezentującą nowości techniczne podczas wielu 
seminariów i odczytów. Sukces, jaki odniosła ta impreza 
spowodował, że postanowiono organizować kolejne KDE co 
dwa lata. II Katowickie Dni Elektryki zorganizowano 
podobnie jak pierwsze, przez Jerzego Barglika i Krzysztofa 
Borkiewicza z większym rozmachem i z udziałem 
największych zakładów posiadających Koła zrzeszone 
w SEP. Z inicjatywy Sekcji Energetycznej, wraz 
z II Katowickimi Dniami Elektryki zorganizowano 
seminarium nt. "120-lecia Elektryki i 100-lecia 
Elektroenergetyki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Węglowym", III Katowickie Dni Elektryki odbyły się   
w maju 2000 r., a Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego był Aleksy Kuźnik.  

Również IV Katowickie Dni Elektryki w maju 2003 r. 
towarzyszyły Międzynarodowym Targom Katowickim. Dni 
rozpoczął odczyt „Strategia rozwoju województwa 
w przeddzień przystąpienia Polski do Unii". Do tej pory 
OZW SEP zorganizował siedem Dni Elektryki. Wszystkie 

cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców 
Katowic. Kolejne VIII Katowickie Dni Elektryki odbędą się 
w maju 2016 roku.  

Trzeba także podkreślić, że historia OZW SEP nie 
skończyła się i każdy dzień zapisuje nowe, często coraz 
ciekawsze przejawy społecznego działania śląskich 
i zagłębiowskich elektryków. Łączą się one z wieloma 
pięknymi kartami, jakie zapisało przez 95 lat kilkanaście 
tysięcy inżynierów i techników elektryków, naukowców 
i praktyków, którzy pochodząc ze wszystkich stron Polski 
oddali swe siły i umysły na pożytek Górnego Śląska.  
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95 YEARS OF THE COAL BASIN DIVISION OF SEP  
 

A concise description of ninety five years history of the Coal Basin Division of the Polish Association of Electrical 
Engineers (OZW) as the area of activities of electrical technicians and engineers unification was presented in the paper. The 
area of the Coal Basin Division activities has been continuously changed starting at the beginning from the Dąbrowa Region 
only, where the Sosnowiec Branch was active. Before the second World War the area of activities has increased by the small 
Polish part of the Upper Silesia including the Katowice region. After the second World War the area of activities has been 
decreased as a result of creation of the new SEP divisions: the Bielsko Biała Division in 1960, the Częstochowa Division in 
1951 and finally the Gliwice Division in 1953. The Sosnowiec Branch has been notified as the founder branch of the Polish 
Association of Electrical Engineers  jointly with the similar branches from Warszawa, Kraków, Lwów, Łódź i Poznań. Many 
members of the OZW have played the important role in SEP activities. Two of them have taken a position of the SEP 
president. Concentration of heavy industry like mining, metallurgy, machinery or chemistry has favored in increasing of total 
number of engineers and technicians including electrical engineers and electricians of all specializations. The history of the 
OZW has been  of course strongly connected with political and economic history of Poland. The paper has pay a special 
attention to these connections  being important factors influencing on active attitude of many SEP members.  

 
Keywords: history of  OZW, role of OZW in SEP, current activities of OZW. 
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