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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP     EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

W dniach 28 kwietnia do 4 maja 2018 r. grupa 34 członków i sympa-
tyków Koła nr 1 SEP Oddziału Opolskiego odwiedziła Rumunię. Było to 7 nie-
zapomnianych dni i 2840 km, podczas których zaliczyliśmy spotkania z przy-
rodą, wizyty na zamkach Transylwanii, zwiedzaliśmy cerkwie i monastyry, 
odwiedziliśmy kopalnię soli oraz ogromną zaporę wodną… ale po kolei.

Dojeżdżając do Rumunii zahaczamy o węgierski Debreczyn, gdzie po-
dziwiamy tamtejszą starówkę. Pierwszy nocleg w Rumunii to piękne mia-
sto Oradea z barwnie odnowionymi kamienicami i pełnym gwaru życiem 
nocnym.

Następnie udajemy się do Hunedoary, aby tam pozwiedzać najpięk-
niejszy gotycki zamek Transylwanii, związany z postacią Jana Hunyadiego 
– jednej z najważniejszych postaci wschodnioeuropejskiego średniowiecza.

Podążając zamkowym szlakiem udajemy się do Alba Iulia, gdzie zwie-
dzamy wybudowaną na początku XVIII wieku potężną twierdzę obronną 
Alba Carolina oraz oglądamy rekonstrukcję potyczki Rzymian z zamieszkują-
cymi pierwotnie te tereny Dakami.

Kolejny dzień wycieczki rozpoczynamy od zwiedzania jednego 
z  najpiękniejszych miast Rumunii, tj. Sibiu. Tak, tak… to miasto, w któ-
rym swoje kulinarne umiejętności prezentował swego czasu Robert 
 Makłowicz, pokazując przenikanie się kultur i smaków kuchni niemiec-
kiej, węgierskiej i rumuńskiej.

Jadąc dalej wzdłuż malowniczego wąwozu rzeki Olt dojeżdżamy do 
monastyru Cozia, gdzie oglądamy bogato zdobioną cerkiew z freskami 
z XIV wieku, w której pochowany jest Mircza Stary – dziadek Vlada Palowni-
ka. Następnie udajemy się do Curtea de Arges, letniej siedziby hospodarów 
wołoskich, gdzie podziwiamy przyklasztorny sobór Mistrza Manole, będący 
niezwykłą kompilacją architektury włoskiego renesansu z elementami bi-
zantyjskimi i ormiańskimi.

Rumunia. Kraina zamków i gór 
(majówka Koła nr 1 SEP Oddziału Opolskiego)

Fot. 1. Miasto Oradea

Fot. 2. Zamek w Hunedoarze

Fot. 3. Twierdza Alba Julia Fot. 4. Zmęczeni bitwą Rzymianie odmaszerowują 
w pełnym rynsztunku… do hotelu

Fot. 5. Sibiu
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Następnie przejeżdżamy krętą drogą Karpat 
Południowych do Jeziora Vidraru, gdzie z tara-
su widokowego przy zaporze podziwiamy jedną 
z  największych hydroelektrowni w  Rumunii (moc 
zainstalowana 220 MW). Wysokość zapory sięga 
166 m a woda doprowadzana jest do podziem-
nej elektrowni sztolnią o średnicy 5 m i długości 
2,5 km. Tutaj także zaczyna się słynna Trasa Trans-
fogarska.

O godzinie 9.00 meldujemy się na zamku Bran, gdzie zwiedzamy 
słynny zamek Drakuli, który od 1920 roku pełnił funkcję letniej rezydencji 
królowej Rumunii Marii.

Następnie „zamek chłopski” w Rasznowie, z którego podziwiamy 
piękną panoramę.

Jeszcze tylko krótki przejazd do kościoła obronnego w Prejmer 
i udajemy się na dobrą kawę na rynku w Braszowie. W dalszej podróż 
przystajemy w punkcie widokowym, aby podziwiać starówkę Braszowa 
u podnóża góry Tampa. Poszukiwacze wrażeń mogą pokusić się o spo-
tkanie z niedźwiedziem, gdyż te braszowskie lubią czasem schodzić z la-
sów na kolację do miasta.

Kolejny dzień to wspaniała wyprawa kolejką linową w góry do re-
zerwatu Bucegi. Na wysokości 2500 m n.p.m. przechadzamy się wśród 
rzeźb skalnych, po śniegu docierając do kawałka Egiptu w Rumunii… 
czyli słynnego Sfinksa.

Fot. 6. Monastyr Cozia

Jadąc dalej drogą oglądamy ruiny zamku Vlada 
Palovnika (pierwowzoru postaci słynnego Drakuli) 
w Poienari, gdzie na tamtejszym Campingu można 
spędzić „noc z dreszczykiem”.

Późnym wieczorem dojeżdżamy do hotelu 
w Braszowie, aby rano z okien hotelu odkryć nieco-
dzienne drzewo… (rys. 9).

Fot. 7. Największa zapora w Rumunii

Fot. 8. Camping w Poienari Fot. 9. Energetyczne drzewo

Fot. 10. Zamek Bran Fot. 11. Zamek w Rasznowie
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Z doładowanymi na górskich szczytach akumulatorami udajemy się do Sinaia – 
najpopularniejszego górskiego kurortu Rumunii. Tutaj oglądamy pałace królewskie 
usytuowane w  bajkowej scenerii, „Perłę Karpat” – Zamek Peles, zbudowany w stylu 
niemieckiego renesansu oraz Pałac Pelisor.

 Następnie udajemy się do Sighishoary – największej zamieszkałej cytadeli w Eu-
ropie (wpisanej na listę UNESCO), gdzie zwiedzamy Górne Miasto, a w nim m.in. Wieżę 
Zegarową, Dom Drakuli oraz Kościół na Wzgórzu. Kolejny dzień wyprawy to spacer po 
Targu Mures i odwiedziny w kopalni soli w Turdzie. Ciekawostką jest, że sól w Turdzie 
wydobywano już w czasach rzymskich. Schodzimy pod ziemię a tu czekają nas dodat-
kowe atrakcje, jak pływanie łódką po podziemnym jeziorze czy przejażdżka na diabel-

skim młynie, który znajduje się w jed-
nej w komnat kopalni.

Ostatni dzień podróży to spa-
cer uliczkami węgierskiego Egeru. 
Jest gorąco, zatem rozglądamy się 
za fajnym miejscem na odpoczynek. 
Ochłodę znajdujemy w pobliskiej 
winnicy, gdzie degustujemy eger-
skie wina (słynne Egri Bikaver – Eger-
ska Bycza Krew pochodzi z tych re-
gionów).

Późno w nocy dojeżdżamy do 
Opola, snując po drodze plany na ko-
lejną wyprawę za rok.

Rumunia jest niewątpliwie na-
szym odkryciem. Polecamy Czytelni-
kom Śląskich Wiadomości Elektrycz-
nych wyprawę śladem gór i zamków 
Siedmiogrodu.

mgr inż. Krzysztof Ogórek
Oddział Opolski SEP, Koło nr 1

mgr inż. Benon Soppa
Komisja Informacji  

Oddziału Opolskiego SEP

11 lipca 2018 r.
 W siedzibie Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole odbyło 
się szkolenie firmy Elmech – grupa ASE dotyczące jakości ener-
gii i sposobom jej poprawy. Podczas szkolenia poruszano m.in. 
tematykę wykorzystania filtrów aktywnych do poprawy jakości 
energii w układach średnich i dużych mocy, doboru filtrów ak-
tywnych oraz ich instalacji i użytkowania. Prezentowano również 
możliwości zastosowania różnego rodzaju zasilaczy i UPS-ów.

11-12 września 2018 r.
 Grupa członków Koła SEP nr 26 odwiedziła jak co roku 
Targi Energetyczne ENERGETAB w Bielsku-Białej. Te najwięk-
sze targi energetyczne cieszą się dużym zainteresowaniem 
wszystkich osób związanych z tą gałęzią przemysłu. 

Fot. 12.  Zamek  Peles Fot. 13. Winnica w Egerze



Kalendarium  
Oddziału Opolskiego SEP 
11 lipca – 12 września 2018 r.

Fot. 1. Przed stoiskiem SEP-u



Jak co roku swoje produkty wystawiało kilkaset firm z  kraju 
i zagranicy. Jak zwykle było wiele nowości, które mogą mieć 
zastosowanie podczas przygotowania prac modernizacyjnych 
w  zakładach przemysłowych, jak również można je wdrażać 
podczas bieżącej eksploatacji urządzeń energetycznych. 

mgr inż. Benon Soppa
Komisja Informacji Oddziału Opolskiego SEP


