
SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM 

POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY ODGROMOWEJ SEP  

I SEKCJI WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ KOMITETU 

ELEKTROTECHNIKI PAN 

W dniu 21 czerwca 2013 r. w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki 

Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej odbyło się seminarium Polskiego Komitetu Ochrony 

Odgromowej SEP oraz Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki 

PAN. Stronę organizacyjną Seminarium zapewnił Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, 

prof. PRz (przewodniczący PKOO) a wsparcia logistycznego udzielił Prezes Oddziału 

Rzeszowskiego SEP mgr inż. Bolesław Pałac. Zorganizowanie wspólnego Seminarium miało 

na celu realizację propozycji akcji wzajemnego przenikania się środowisk naukowych i 

technicznych w celu poznania wzajemnych programów prac i inspiracji do ich rozwoju. 

Program Seminarium, dyskusje i osobiste kontakty spełniły ten zamiar.  

 

Fot.1. Uczestniczy seminarium przed budynkiem AOS w Bezmiechowej.  

 

 

Jednodniowe obrady składały się z dwóch sesji naukowo-technicznych, w ramach których 

wygłoszono osiem referatów. W pierwszej sesji, której przewodniczył prof. dr hab. inż. 

Romuald Włodek, wygłoszono cztery referaty. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkało 

się wystąpienie Pana dr hab. inż. Pawła Zydronia, członka Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich 

Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN, który przybliżył zagadnienia wpływu aktywności 

słonecznej na bezpieczeństwo pracy rozległych systemów elektroenergetycznych oraz 

wystąpienie Pana dra hab. inż. Lesława Karpińskiego, prof. PRz o ochronie odgromowej 

statków powietrznych. Sesja druga, prowadzona przez dra hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, 

prof. PRz, była w znacznym stopniu poświęcona zagadnieniom praktycznym oraz problemom 

dotyczącym współpracy projektantów i wykonawców instalacji odgromowych. 

Zasugerowano konieczność potrzeby ponownej interpretacji zapisów normatywnych pod 

kątem praktycznym. Ponadto PKOO sprecyzował swoje stanowisko odnośnie 

obligatoryjności stosowania rozporządzeń oraz norm. Jeden z referatów wygłosił Pan prof. 

Ilhan Tarimer (Mugla University, Turcja) – członek zagraniczny PKOO.  Przedstawił on 

możliwe obszary wzajemnej współpracy naukowej między PKOO a Mugla University. 



Głównym punktem obrad było wieczorne posiedzenie PKOO, na którym zaprezentowano 

miedzy innymi nową stronę internetową (http://www.pkoo-sep.org.pl) i kierunki działań 

Komitetu. Przygotowano również stoisko prezentujące możliwości systemu rejestracji 

wyładowań atmosferycznych wdrażanego w Politechnice Rzeszowskiej.  

 

 
Fot.2. Prezentacja prof. Ilhana Tarrimera – członka zagranicznego PKOO SEP. 

 

W trakcie Seminarium uczestnicy mieli możliwość podziwiania piękna okolicznej przyrody 

podczas zorganizowanej wycieczki techniczno-krajoznawczej. Zwiedzano Zespół Elektrowni 

Wodnych Solina-Myczkowce oraz odbyto przejazd słynną Bieszczadzką Kolejką Leśną. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się loty szybowcowe, w których brano czynny 

udział. 

 
Fot.3. Wycieczka do ZEW Solina-Myczkowce 
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Fot.4. Jedna z atrakcji seminarium – lot szybowcem 
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Fot.5. Dyskusja Członków PKOO na wieży obserwacyjnej AOS w Bezmiechowej. 


