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

Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP 
29 marca – 23 maja 2017 r.

29 marca 2017 r.
 Odbyło się kolejne Zebranie Zarządu Oddziału, na któ-
rym Ryszard Beniak podsumował Opolskie Dni Elektryki, któ-
re odbyły się w auli Politechniki Opolskiej. Następnie Prezes 
Leszek Kosiorek omówił przygotowania do Walnego Zgro-
madzenia Delegatów Oddziału. Powołano komitet organi-
zacyjny i omówiono harmonogram prac. Ustalono, że WZD 
odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. Prezes Koła nr 1 przy 
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu Andrzej  Jastrząb 
przedstawił informację o działalności Koła za ostatnie 2 lata. 
Podczas zebrania omówiono również protokół z  przyję-
cia sprawozdania finansowego Oddziału Opolskiego za rok 
2016. Wydelegowano ponadto przewodniczącego Komisji 
ds. szkoleń na Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe nt. 
„Aktualnych problemów powołania i funkcjonowania Komisji 
Kwalifikacyjnych w SEP”.

19 kwietnia 2017 r.
 Zebranie Zarządu Oddziału, na którym omówiono m.in. 
działalność Zakładowego Koła SEP nr 29 przy PKP PLK SA Za-
kład Linii Kolejowych w Opolu, które wybrało nowy Zarząd. Pre-
zes Oddziału przedstawił ustalenia Rady Prezesów Oddziałów 
SEP podczas posiedzenia w łodzi. Omówiono również prośbę 
Oddziału Rzeszowskiego SEP o wsparcie projektu archiwizacji 
dokumentów znajdujących się w Archiwach państwowych na 
Ukrainie.

19-23 maja 2017 r.
 Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole zorganizowało wy-
jazd techniczny do zakładów produkcyjnych firmy Siemens 
oraz muzeów techniki w  Niemczech. Pierwszym punktem 
wyjazdu była wizyta w fabryce Siemens we Wrocławiu, gdzie 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się w wyrobami tej firmy 
m.in. rozdzielnicami SIVACON oraz nowościami jakie poja-
wiają się na rynku, m.in. zabezpieczeniami wykrywającymi 
uszkodzenia przewodów (iskrzenie) szczególnie przydatnymi 
w zabudowie drewnianej lub innej łatwopalnej, dzięki czemu 
unika się zagrożenia pożarem. Kolejne dni wyjazdu były po-
świecone wizycie w kompleksie muzeów techniki w miejsco-
wościach Spayer i Sinsheim (Niemcy), gdzie prezentowane są 
eksponaty z całego świata z różnych dziedzin techniki.
Tam mogliśmy prześledzić rozwój techniki od początków 
rewolucji technologicznej, czyli początków pary, do najno-
wocześniejszych współczesnych osiągnięć. W obu muzeach 

zgromadzono eksponaty z bardzo wielu dziedzin techniki: 
motoryzacji, kolejnictwa, energetyki, kosmonautyki, lotnic-
twa, kolejnictwa i wielu innych. Są to oryginalne eksponaty 
sprowadzone z całego świata, m.in. prom kosmiczny BURAN, 
samoloty Concorde i TU 144, okręty wojenne, niezliczone ilości 
samochodów od najstarszych z XIX wieku do najnowocześniej-
szych bolidów Formuły 1.

Fot. 1. Uczestnicy wyjazdu w muzeum Sinsheim

Fot. 2. Oryginalny prom kosmiczny BURAN sprowadzony  
ze Związku Radzieckiego

Fot. 3. Samolot Concorde produkcji francuskiej
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Wszystkie te cuda techniki można było obej-
rzeć z bliska, dotknąć, zajrzeć do środka itp. 
Co ciekawe prawie wszystkie eksponaty są na 
chodzie i raz w roku w tych muzeach odbywa-
ją się ogromne pokazy i wyścigi najstarszych 
jeżdżących samochodów i innych pojazdów, 
przyciągając tłumy ciekawskich w  różnym 
wieku. Odwiedziny w obu muzeach były dla 
wszystkich niezapomnianymi chwilami, które 
na pewno długo pozostaną w pamięci.
Po wielu godzinach spędzonych wśród zabyt-
ków techniki postanowiliśmy odwiedzić leżą-
ce w pobliżu przepiękne miasto Heidelberg. 
Jest to duży ośrodek uniwersytecki, którego 
początki sięgają XIV wieku. Miasto jest prze-
pięknie położone miedzy wzgórzami nad 
wijącą się rzeką, a nad miastem górują ruiny 
wielkiego zamku. Mimo późnej pory udało 
się nam odwiedzić zamek i pospacerować po 
uliczkach tego urokliwego miejsca.
Kolejnym punktem wyjazdu były odwiedziny 
w zakładach firmy Siemens we Frankfurcie, 
gdzie produkuje się m.in. rozdzielnice izo-

Fot. 4. Jedna z pierwszych elektrowni na prąd stały

Fot. 5. Jeden z pierwszych  samochodów elektrycznych napędzany  
silnikiem 3kW z baterii akumulatorów

Fot. 6. Panorama Heidelbergu

Fot. 7. Wizyta w fabryce Siemensa we Frankfurcie

lowane gazem SF6. Na miejscu mogliśmy poznać cały proces produkcyjny 
tego typu rozdzielnic, które są coraz częściej zamawiane przez kontrahentów 
z uwagi na małe gabaryty i niezawodność. Ich zaletą jest trwałość, bezobsłu-
gowość i  łatwość montażu, gdyż każde pole opuszczające zakład wyjeżdża 
jako gotowy kompaktowy element składany na miejscu zainstalowania jak 
klocki. Dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy dokładnie przyjrzeć się bu-
dowie i obsłudze tego typu rozdzielnic.
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