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Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP
Wieści z Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej

LIStopAD 2019 
Zabawa Andrzejkowa zorganizowana we wnętrzach 

historycznego budynku nyskiego „Arsenału”, która w swej 
formie jest specyficznym rodzajem spotkania środowiskowe-
go nyskich SEP-owców. Członkowie SEP zapraszają swoich 
życiowych partnerów do wspólnego spędzenia czasu. Zaba-
wa może mniej „elektryczna”, ale również sympatyczna – tym 
bardziej, że towarzyszą jak zawsze mili sympatycy Koła SEP. 
Jest to okazja do wzajemnego poznania rodzin i budowania 
społecznej solidarności. 

mniej popularna niż młodsza od niej Kopalnia Soli „Wieliczka”. 
To nie pierwsza kopalnia zwiedzana przez członków Koła SEP 
nr 28 Ziemi Nyskiej, stąd i możliwość porównania XIII wiecz-
nych technik wydobywania soli na przykładach zwiedzanych 
kopalń soli w Wieliczce czy kopalni „Salina Turda” (Rumunia) 
oraz  zwiedzanej obecnie Kopalni Soli w Bochni. To zdecydo-
wanie inne podejście do problemu wydobycia, ale też i inne 
warunki geologiczne (szczególnie te w Rumunii).

24-26 StYCznIA 2020 
trzYDnIoWA „KArnAWAłoWA eSKApADA  
nA poDHALe”

Pierwszy etap to ukłon w kierunku techniki i historii. 
Uczestnicy eskapady mieli okazję zapoznania się ze starą tech-
niką pozyskiwania soli na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. 
To najstarsza kopalnia będąca Pomnikiem Historii, choć może 

Kopalnia soli „Bochnia” i członkowie wycieczki  
Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej

Kwaterując u podnóża Tatr zażywamy górskiego powie-
trza. Uczestniczymy w Góralskim Kuligu w Dolinie Chocho-
łowskiej i regionalnej degustacji potraw. Atmosfera i dozna-
nia jak w piosence Skaldów „Z kopyta kulig rwie”. Przy ognisku 
degustacja regionalnych potraw. Mamy okazję posmakować 
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 moskoli (góralskie placki z ważonych gruli), bacowskiego chleba 
ze smalcem czy własnoręcznie pieczonej nad ogniskiem kiełbasy. 
Popijamy góralską herbatką, która rozgrzewa i daje moc.

Partycypanci kuligu w Dolinie Chochołowskiej

Uczestnicy wycieczki Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej – Rusinowa Polana

Poza techniką i turystyką był też i czas na zabawę – 
zabawę karnawałową. Jak zawsze atrakcyjną i pełną nie-
spodzianek, bo corocznie organizowaną w innych strojach. 
Ze względu na specyfikę miejsca obowiązywał strój góralski. 
Jak wywiązali się z tego członkowie SEP-owskiej eskapady 
można zobaczyć na zdjęciach. Dodatkową trakcją był występ 
Kapeli Góralskiej.

Zimowy Rajd Górski. Tu nie ma żadnej improwizacji ze 
względu na porę roku i panujące warunki. Trasa rajdu to wę-
drówka w pasie regli. My odwiedziliśmy Rusinową Polanę. 
To jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach. Przy pięknej, sło-
necznej pogodzie (a taka była) panorama tatrzańska prawie jak 
alpejska. Skrzący się w słońcu śnieg dodawał niepowtarzalnego 
widoku. Dobre poczucie poprawiała obecność przewodnika ta-
trzańskiego, który nie tylko dbał o bezpieczeństwo uczestników 
Zimowego Rajdu Górskiego Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej – był 
również nosicielem informacji o Tatrach i opowiadał anegdoty 
z nimi związane. Zakopane i Tatry odwiedza wiele znanych oso-
bistości, które są potem bohaterami wielu anegdot. Uczestnicy 
rajdu zwiedzili również Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej, 
Królowej Gór na Wiktorówce. Podziwialiśmy wystrój kościółka, 
piękny i surowy oraz niepowtarzalną ścianę z tablicami upa-
miętniającymi nieżyjących ludzi gór.

Po pobycie na łonie natury nie mogło zabraknąć również 
krótkiego spaceru po „deptaku” w zimowej stolicy Polski.
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Po trudach wędrówek górskich i tańcach czas na chwilę 
relaksu. „Pod ręką” Termy Chochołowskie. Jeszcze kilka godzin 
pozostaniemy tym razem w wodnej, baśniowej, góralskiej 
atmosferze. Termy Chochołowskie to 30 basenów, beczek 
z wodą o różnych cechach i temperaturach wody, zjeżdżalnie, 
gejzery wodne, hydromasaże. To już ostatnie szaleństwo tej 
eskapady. Tu każdy z uczestników eskapady zorganizowanej 
przez Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej bez względu na wiek zna-
lazł interesujące atrakcje dla siebie. 

Hołdując obowiązującej w Kole zasadzie „coś z techniki, 
coś dla ducha, coś dla ciała – kultury fizycznej”, kolejny zorga-
nizowany wypad na Podhale spełnił wszystkie te wymagania. 
Tradycji stało się zadość.

20 LuteGo 2020 
zeBrAnIe CzłonKóW KołA Sep nr 28 zIemI nYSKIeJ

Omówienie rocznej działalności i planów na bieżący rok. 
Do tego te pączki …

Już tradycją jest w Kole, że wspólnie zajadamy się pącz-
kami w każdy tłusty czwartek – w towarzystwie lepiej smakuje, 
a do tego ta data… To prawie palindrom – lustrzana, bo praw-
dziwa była 02.02.2020, taka zdarza się raz na tysiąc lat. Plany 
zostały uchwalone. Kolejne spotkanie na turnieju o „Puchar 
Prezesa Koła”.

 w kategorii Panów: 
– puchar zdobył kol. Drewniak Gracjan,
– II. miejsce (medal) – kol. Sambor Roman,
– III. miejsce (medal) – kol. Giessa Krzysztof. 

Gdy emocje już opadły, puchary wręczyła osobiście Pre-
zes Koła Dorota Stecko. Zwycięzcy kolejnego turnieju świętują 
sukcesy. Jest co komentować, o czym opowiadać, co wspomi-
nać, dzieląc się wrażeniami nie tylko z dzisiejszego turnieju, ale 
też z odbytych niedawno wycieczek. Do następnego roku, gdy 
znów Puchar Prezesa SEP pojawi się na horyzoncie.

Tradycyjny  
paczek i kawa

5 mArCA 2020 
turniej Bowlingowy o „Puchar Prezesa Koła SEP nr 28 

Ziemi Nyskiej” to kolejne już tradycyjne przedsięwzięcie reali-
zowane przez Zarząd Koła. 

Patrząc na kręgielne bile – emocji co niemiara, bo celnie 
kule rzuca wiara…. 

Każdy ma szanse wybrać kulę i rzucając nią przewrócić 
więcej kręgli niż przeciwnik. Wszystko w atmosferze zdrowej 
rywalizacji, dobrej zabawy i integracji.

Oto wyniki turnieju i zdobywcy „Pucharu Prezesa Koła 
SEP nr 28 Ziemi Nyskiej”:
 w kategorii Pań: 

– puchar wywalczyła kol. Renata Sadowska,
– II. miejce (medal) – kol. Wiesława Michałek,
– III. miejsce (medal) – kol. Klimas Małgorzata,

No i przyszedł ten „mały wirus” i namieszał… Już w kwiet-
niu (7.04) była planowana prezentacja techniczna na temat 
sprzętu oświetleniowego, gdzie głównym prowadzącym miał 
być przedstawiciel Zakładu Produkującego Sprzęt Oświetlenio-
wy „Rosa” w Tychach.

Obecnie siedząc w domu, pracując zdalnie – to wymu-
szona okazja do częstego kontaktu z Internetem. Członkowie 
naszego Koła będą mieli okazje zapoznać się z artykułem, ale 
może i zainspirowani zainteresują się wydawnictwem „Śląskich 
Wiadomości Elektrycznych”, na którego łamach corocznie publi-
kowane są artykuły o Nyskim Kole i nie tylko. Gdy się nudzisz 
wejdź na stronę www.swe.sep.katowice.pl. Dla czytelników ŚWE 
również okazja, by zapoznać się z historią i działalnością najstar-
szego Koła SEP na Opolszczyźnie. Może zechcą uczestniczyć 
w którejś z organizowanych imprez (www.sep.nysa.pl). Ścieżka 
dostępu podana – to jak … „potrawa atrakcyjnie serwowana … 
z przyjemnością jest konsumowana!”

O czym zapewnia mgr inż. Lech Kotliński – zasłużony se-
nior SEP i niecertyfikowany kronikarz Koła.

mgr inż. Lech Kotliński

Zwycięży turnieju bowlingowego edycji 2020 




