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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Święto Światła w Muzeum Energetyki  
w Łaziskach Górnych 
JuŜ po raz siódmy w samo południe w Święto 
Trzech Króli z udziałem prawie dwustu osób w Mu-
zeum Energetyki w Łaziskach Górnych odbyła się 
uroczystość Święta Światła. Kulminacyjnym mo-
mentem uroczystości było zaświecenie Ŝarówki 
„Edisona” - lampy Ŝarowej o mocy około 200 W.  

 
Fot. 1. śarówka Edisona (6.01.2012 godz. 12.20).         fot. Jerzy Barglik 

Według posiadanych informacja, ta unikalna Ŝarówka 
z bambusowym włóknem węglowym umieszczonym 
w próŜni została wyprodukowana w pierwszej deka-
dzie XX wieku w Wielkiej Brytanii. Przed ponad 
czterdziestu laty została zakupiona na giełdzie staroci 
w Rodezji, a potem trafiła do Polski i do Muzeum 
Energetyki. Uroczystość zaświecenia Ŝarówki odbyła 
się w niecodziennej, świątecznej atmosferze, przy 
akompaniamencie orkiestry dętej Elektrowni Łaziska. 
Wysłuchano oryginalnej prezentacji o historii źródeł 
światła. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat po-
twierdzający udział w uroczystości. Wpis podpisany 
przez prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Energetyki głosi: „Niniejszym uroczyście po-
twierdzam uczestnictwo w tegorocznym Święcie Świa-
tła. Jednocześnie stwierdzam, Ŝe wszyscy obecni zosta-
li poinformowani skąd bierze się światło”.  
Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych jest jed-
nym z kilkunastu obiektów na Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. Informację o tej 
unikalnej placówce muzealnej zlokalizowanej na te-
renie Elektrowni Łaziska moŜna znaleźć na własnej 
stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: 
www.muzeumenergetyki.pl. Przy tej okazji gorąco 
zachęcamy do odwiedzenia muzeum. Jest ono udo-
stępnione do zwiedzania we wszystkie dni robocze 
w godz. 9 – 15. MoŜna takŜe umówić się na zwiedza-
nie w innym terminie. 

Dziś w Stowarzyszeniu 
• Dziś o godz. 1700 w sali konferencyjnej Domu 

Technika NOT w Gliwicach przy ul. Górnych Wa-
łów 25 odbędzie się spotkanie noworoczne Oddzia-
łu Gliwickiego SEP. 

• TakŜe dziś o godz. 1600 w Sali B Warszawskiego 
Domu Technika odbędzie się spotkanie noworocz-
ne Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza 
Szpotańskiego.  

Wspomnienie o prof. Marianie Cegielskim 
Prof. Marian Cegielski, wybitny elektroenergetyk 
zmarł w miniony czwartek. Niezwykle trudno pisać 
o nim w czasie przeszłym. Urodził się 25 lipca 1925 
roku w Tarnopolu. Studia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1952 roku. 
Przeszedł wszystkie szczeble drogi zawodowej uzy-
skując w 1982 roku tytuł naukowy profesora. W latach 
1984 – 1990 był dziekanem Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej. Działał aktywnie w Stowa-
rzyszeniu Elektryków Polskich. Był wieloletnim prze-
wodniczącym Komisji MłodzieŜy i Studentów Oddzia-
łu Wrocławskiego SEP.  

 
Fot. 2. Prof. Marian Cegielski (na zebraniu w 2009 roku) przed chwilą 
został wyróŜniony medalem 90-lecia SEP.                  fot. Jerzy Barglik  

W roku 1994 na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w 
Kołobrzegu uzyskał godność członka honorowego 
SEP. Był wychowankiem i bliskim współpracowni-
kiem prof. Jana KoŜuchowskiego. My wszyscy, którzy 
w dniu 4 kwietnia 2011 roku uczestniczyliśmy w Poli-
technice Wrocławskiej w seminarium z okazji 100. 
rocznicy urodzin prof. Jana KoŜuchowskiego pamię-
tamy Jego piękne wystąpienie przybliŜające zebranym 
sylwetkę Jubilata. Informację o uroczystościach po-
grzebowych zamieszczamy w dziale „Aktualności” na 
stronie internetowej SEP. Odszedł wspaniały, skromny 
człowiek. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej 
pamięci.                                                     Jerzy Barglik  


