
Spotkania koleżeńskie w AUSTRII

Wstęp 
Zebrała się parę lat temu trójka 
SEPowców. Dwu z oddziału Gliwice – 
kol. Sławek Partyga i kol. Tadeusz 
Lipiński a jeden, Karol Sztyper z OZW.
Inicjatywa Sławka - spotkajmy się na 
plotki. Wybór miejsca padł na AUSTRIĘ 
w Gliwicach, w mieście naszej wspólnej 
Uczelni i wspólnego Wydziału 
Elektrycznego. 
W AUSTRII przy ul. Barlickiego serwują 
smaczne pierogi, z różnym nadzieniem 
i chłodne, dobre piwo Brackie z Cieszyna.
Proste umeblowanie, przytulny wystrój, a 
miła obsługa przypadła nam do gustu.
A rozmowy ?….głównie o SEPie, 
Politechnice Śląskiej, Energetyce i o byle 
czym.
 Nieprzychylny los odwołał Sławka. 
Pożegnaliśmy Go na Cmentarzu 
Centralnym w Gliwicach. 
Przez rok nasza pozostała dwójka nie 
miała ani pomysłu, ani odwagi
na propozycję spotkania. Aż w trakcie 
spotkania w ZIAD, w Bielsku padła 
wypowiedź kol. Andrzeja 
Grabowskiego…”trzeba pielęgnować takie 
spotkania koleżeńskie, abyśmy nie 
spotykali się li tylko na pogrzebach.” 
Przyjęliśmy to jako akces Andrzeja do 
trójki i w nowym składzie odbyliśmy dwa 
spotkania. 
Długo, ponad rok trwała agitacja kol. 
Franciszka Spyry, zaś kol. Ludwik Pinko 
przyjął propozycję bez zwłoki i z ochotą.
Umawianie składu i terminu zakończyło 
się sukcesem !!!!
  Spotkanie 12 kwietnia 2012 roku
Już jest nas piątka. Czwórka z Gliwic a ja 
jako z najdalsza, bo z Tych i prawem losu 
zgłosiłem się w AUSTRII jako pierwszy. 

Na ulicy Zwycięstwa natrafiłem 
podążającego na spotkanie kol. Andrzeja 
Grabowskiego. Przy dobrym cieszyńskim 
piwie Brackie doczekaliśmy się jednak 
reszty. Jest komplet, nikt nie nawalił.
Kol. Andrzej, załatwił ustronny stolik, 
obdarował uczestników reklamą swojego 
Oddziału SEP, którego jest Prezesem, 
a która w łatwy sposób przeistacza się 
w pojemnik na przybory piszące. Posłużył 
się również moją rymowanką, jako wstępu 
do naszego spotkania.
  B210.Głowa do góry…..
Nie martw się, nie rozpaczaj,
A w wieku przejrzałym 
Każdy dzień dobry zaznaczaj.
Choć pewnie będzie ich mało,
Choć więcej by się chciało
To ciesz się tym bardziej
Z każdego dnia dobrego.
Choć boli i strzyka,
Udawaj, że to nic złego.
Posłuż się sposobem,
Bo okres przydatności,
Zapisany jest na denku
pod spodem.
Tychy, 16.03.2012.  KaSz

Po raz któryś dzieliliśmy się historiami 
swojego życia, które musiało być udane 
skoro istniejemy a los pozwolił nam na 
kolejne spotkanie.
 Padło pytanie – kiedy? odpowiedź nie jest 
łatwa  - emeryci to bardzo zajęta grupa.
Dla udokumentowania spotkania znalazło 
się też przygotowane przesłanie 
dokumentujące przynależność do 
Stowarzyszenia Wychowanków Uczelni 
i udekorowane budynkiem naszego 
Wydziału a również dokumentacja 
fotograficzna…



Na ponad rok umawianym spotkaniu
Zebrała się elektryków ponad czwórka,
Kolegów, choć nie z jednego podwórka.
Spotkanie na przyjacielskiej niwie,
Przy pierogach i chłodnym piwie.

Prawo do młodzieńczej werwy sobie rości.
W podzięce za fakt świadomego istnienia,
Składamy sobie wzajemne życzenia…..
„Takiej pogody ducha,
której również zdrowie posłucha.
Która sprawi, że ziszczą się marzenia, 
Zamiary i działania wszelkie,
Zarówno te małe, jak i te wielkie”.

A niechaj nasze sokole oko,
Mierzy zawsze wysoko……..  
I z duchem czasu idźmy naprzód…. 

    
Gliwice, 12 kwietnia 2012 roku
Stawili się:
Tadeusz Lipiński; Ludwik Pinko
Andrzej Grabowski-jako fotografa brak na zdj. 
Franciszek Spyra; Karol Sztyper

Spotkanie 12 maja 2014 roku
Puste miejsce do piątki uzupełnił kol. Krzysztof 
Kolonko – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Ślaskiej-Elektryków. 
Jako wpisowe zaznaczył spotkanie godzinnym 
spóźnieniem, ale sprawił nam radość, że był i 
zgrabnie dopasował się do naszej koleżeńskiej 
atmosfery. Piwa nie zasmakował, bo przybył 
samochodem. Jego strata.
Jest nas znowu piątka….i całą, teraz widać.

 Bardzo ciekawie przedstawia się metrykalnie 
nasz obecny Klub. Prezentuje, bowiem przedział 
rocznikowy absolwentów od początku naszej 
Uczelni.
Ludwik Pinko -  rocznik 1928
Tadeusz Lipiński – rocznik 1931
Karol Sztyper – rocznik 1935
Andrzej Grabowski – rocznik 1945
Krzysztof Kolonko – rocznik 1952
Zapadły dwie decyzje:
- naszymi spotkaniami trzeba się pochwalić np. w 
ŚWE stosownym artykułem.
- przyjęto do akceptacji deklarację i legitymację 
naszego klubu – KpPiP.



Z obydwoma „dokumentami” zapoznani byliśmy 
wcześniej. Były one jednak korygowane i 
liczyliśmy na nowy piątkowy skład.

               Klub przy Pierogach
                       i Piwie                   

                 
                     /Okładka. – przód/                            
    

              
          Głowa do góry…..
     Nie martw się, nie rozpaczaj,
     A w wieku przejrzałym 
     Każdy dobry dzień zaznaczaj.
     Choć pewnie będzie ich mało,
     Choć więcej by się chciało,
     To ciesz się tym bardziej
     Z każdego dnia dobrego.
     Choć boli i strzyka,
     Udawaj, że to nic złego.
     Przyjmij powszechny zwyczaj:
     Okres przydatności do użycia,
     Jest pod spodem, na denku.
     Jest honorowo, nic do ukrycia. 
           /Okładka – tył/
           
     LEGITYMACJA
Kolega……………….
Jest Członkiem KpPiP -Klub
przy Pierogach i Piwie
w Case Austria w Gliwicach.
Legitymacja upoważnia
i zobowiązuje do bycia
na ustalonych spotkaniach
w sesji wiosennej i jasiennej
i aktywności nie zabrania.
    Gliwice,………..       
                            Prezes
            /wewn. str. prawa/

         DEKLARACJA
   KpPiP -  Klub przy Pierogach i   
   Piwie w Case Austria w Gliwicach
   1.Posiadający zdolność prawną 
   oświadczam, że do Klubu przystępuję
   i przestrzegania jego nieistniejącego
   Statutu uroczyście obiecuję. 
   2. Przestrzegał będę wszystkie jego 
   spotkań i przyjaźni zwyczaje honorowe. 
   Te istniejące już od początku
   i ustanowione nowe.
   3. Bez zbytniej i niepotrzebnej zwłoki
   uiszczał będę do skarbonki spotkania 
  50 złotych polskich, bądź inną, właściwą,
   na pokrycie tradycyjnego dania.
   4. Obiecuję przynosić ze sobą dobry humor,
   aktywnością dyskusji czas umilać,
   pośpiechem nie marudzić
   a pomysłowością nasze spotkania zasilać.
   5. Uczestnictwo w spotkaniach, 
   przez Kolegę Prezesa ustalonych, 
   traktuję jako dobro praw udzielonych.
         To wszystko uroczyście deklaruję   
   i odręcznym podpisem dekoruję
                /wewn. str. lewa/

Co dalej ?
Nasza przeterminowana, u większości, dorosłość 
każe mieć ten fakt na uwadze i uczestniczenie w 
Spotkaniach traktować, jako
dar losu, ze jeszcze możemy mieć od życia trochę 
radości. Kiedyś, w OZW SEP zorganizowaliśmy, 
też nieformalny twór - „Spotkania trzech Kół 
SEP” – Koło przy BZE Będzin, Koło przy 
ELBUD Katowice i Koło przy ZIAD Bielsko. 
Mimo, że doszło jeszcze Koło przy PSE Katowice 
i Koło przy GZE Gliwice organizatorzy nie 
chcieli zmienić nazwy, mimo że było już pięć 
Kół.. Formaliści uzupełniali jednak nażwę…”pięć 
zaprzyjaźnionych Kół”. Były to, co najmniej trzy 
a potem pięć spotkań w roku. Te  przetargi 
okazały się podobne do wojny o godła na 
koszulkach piłkarzy - orzełki są, wyników brak.
Chichot rzeczywistości…..
Taki był jazgot, kiedy zrezygnowano z Godła 
Polski na koszulkach piłkarzy.
Z tym godłem mają wyniki, jakie mają!
Dziwne…skoczkom brak godła jakoś nie 
przeszkadza plasować się we światowej elicie.
To typowe polskie pojęcie patriotyzmu. Musi być 
formalnie, choć tylko wirtualnie a strona realna 
patriotyzmu nie jest już taka ważna.. 
W naszym przypadku też się tak stało. Już o tym 
tworze nikt nie pamięta. Należy mieć nadzieję, że 
nasza dorosłość nie pozwoli na uwikłanie się w 
szczegóły i nasz Klub przy Pierogach i Piwie, 
pozostanie, jako należna nam radość. 


