50 lat Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)
W dniu 27. 01. 2011 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS. W spotkaniu
wzięli licznie udział: profesorowie i doktorzy z Politechniki Śląskiej, Opolskiej oraz pracownicy przemysłu z obszaru szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki.
Oddział Gliwicko – Opolski zrzesza ponad 200 członków i jest największym oddziałem
Towarzystwa w kraju. Został powołany 21 marca 1961 roku, jako Oddział Gliwicki, a w
2002 roku przekształcony w Oddział Gliwicko – Opolski. Pierwszym Przewodniczącym
Oddziału był profesor Tadeusz Zagajewski.

Wystąpienie Przewodniczący Oddziału prof. Marian Pasko

Wykład prof. Jerzego Hickiewicza z Politechniki Opolskiej

Część oficjalną spotkania prowadził Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Marian Pasko, który przypomniał historię Oddziału Gliwicko – Opolskiego. Profesor podkreślił, że rok
2011 jest rokiem jubileuszowym dla Towarzystwa, gdyż w styczniu br. obchodzi ono 50lecie swojego istnienia. Również Oddział Gliwicko-Opolski, jako jeden z najstarszych oddziałów, świętuje w tym roku swoje półwiecze. Uchwałą Zarządu Głównego PTETiS rok
2011 poświęcony został profesorowi Janowi Kożuchowskiemu (1911-1994). Szczególnym
upamiętnieniem Jego osoby będzie Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych
(SME) w czerwcu 2011 r. Po wystąpieniu Przewodniczącego Oddziału zebrani goście zapoznali się z profesjonalnie przygotowanymi przez Sekretarza ZG PTETiS dr hab. inż. Włodzimierza Kałata prezentacjami podsumowującymi półwiecze działalności PTETiS, zrzeszającego prawie 800 profesorów i doktorów skupionych w 14 Oddziałach, jak też wspomnienie członków honorowych Towarzystwa, którzy odeszli na wieczną wartę.

W kolejnym punkcie profesor Jerzy Hickiewicz z Politechniki Opolskiej w sposób ekspresyjny przedstawił sylwetkę profesora J. Kożuchowskiego oraz historię wyższych szkół technicznych na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Politechniki Lwowskiej,
której Oddziału Elektrotechniczny obchodzi w tym roku stulecie swego istnienia.
W dalszej części uroczystości wręczone zostały nominacje nowym członkom PTETiS oraz
tradycyjna nagroda za najciekawszy artykuł opublikowany w Wydawnictwach Naukowych
Politechniki Śląskiej i Politechniki Opolskiej. Nagrodę za najciekawszy artykuł w postaci
przepięknej akwareli autorstwa dr inż. Mariana Bietkowskiego przyznano dr inż. Krzysztofowi Musiołowi za artykuł pt. "Liczalny wzorzec indukcyjności wzajemnej” opublikowany w
kwartalniku Politechniki Śląskiej „Elektryka” (z. 1, rok LV).

Gratulacje od Dziekana Wydziału
Elektrycznego prof. L. Topór-Kamińskiego

Wręczenie „Pocztu pierwszych elektryków polskich”
Ludwikowi Pinko przez prof. M. Pasko oraz członka
Zarządu SEP. K.Kolonko

Przyjęcie nowego członka PTETiS
dr inż. Piotra Ziętka

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lesław Topór –
Kamiński, który w imieniu władz dziekańskich złożył list gratulacyjny na ręce przewodniczącego z okazji 50-lecia istnienia Oddziału Gliwicko-Opolskiego, życząc dalszych sukcesów w scalaniu środowiska elektryków i elektroników oraz promowaniu jego osiągnięć i
trwałego ugruntowania wysokiej pozycji wśród ogólnopolskich organizacji branżowych.
Natomiast członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż.
Krzysztof Kolonko w imieniu Prezesa SEP prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika przekazał
przewodniczącemu Oddziału prof. M. Pasko oraz mgr inż. Ludwikowi Pinko listy z podziękowaniami za zaangażowanie oraz wkład pracy w wydanie monografii w 2010 roku pt."
Stanisław Fryzek (1885-1964) Pionier elektrotechniki nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń polskiej młodzieży akademickiej". Rok 2010 był obchodzony, jako Rok Profesora Stanisława Fryzego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Ten wielki uczony w grudniu 2010
roku został patronem Oddziału Gliwickiego SEP.

Po części oficjalnej zebrani goście wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.

Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego

Spotkanie koleżeńskie

Ostatnią część uroczystości stanowiło spotkanie towarzyskie, na wstępie którego Dziekan
Wydziału Elektrycznego oraz Przewodniczący Oddziału wznieśli toast z noworocznymi życzeniami. Upłynęło ono w miłej atmosferze na przyjacielskich rozmowach i dyskusjach nie
tylko o elektrotechnice.
Prof. dr hab. inż. MARIAN PASKO
mgr inż. ANDRZEJ KOWALIK

