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 Odbyło się uroczyste zebranie członków Koła SEP nr 26 
przy Elektrowni Opole z okazji 40-lecia istnienia tej organizacji. 
Wszystkich członków Koła oraz zaproszonych gości przywitał 
obecny prezes Rafał Kurzywilk. W swoim wystąpieniu przedsta-
wił on m.in. historię Koła oraz jego funkcjonowanie i dorobek 
w ciągu ostatnich 40 lat. W tym czasie członkowie Koła zorga-
nizowali dziesiątki prelekcji i szkoleń nie tylko dla swoich człon-
ków, ale również dla wszystkich zainteresowanych pracowni-
ków elektrowni i firm współpracujących. Odbyło się również 
kilkadziesiąt wyjazdów technicznych do zakładów branży ener-
getycznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oczywiście działal-
ność Koła nie byłaby możliwa bez wsparcia dyrekcji Elektrowni 
Opole, która od lat jest członkiem wspierającym. 

Fot. 1. Wystąpienie prezesa Koła SEP nr 26 Rafała Kurzywilka

Wśród zaproszonych gości był m.in. założyciel i pierwszy pre-
zes Koła SEP nr 26 Bernard Kopiec, który podzielił się z zebra-
nymi wspomnieniami z początków istnienia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich przy Elektrowni Opole oraz przypomniał 
historię jego powstania oraz pierwszych założycieli. 
Na spotkaniu obecni byli m.in. obecny dyrektor PGE GiEKSA 
Oddział Elektrownia Opole Bernard Ptaszyński oraz wiceprezes 
Opolskiego Oddziału SEP Ryszard Beniak. 
Obchody uświetnili swoimi referatami prof. Jerzy Hickiewicz, 
który przedstawił biografie wybitnych polskich elektryków 
oraz dr inż. Andrzej Przytulski, który przybliżył obecnym za-
gadnienia związane z indukcją oraz przepływem prądu w ma-
szynach elektrycznych.
Uroczyste obchody uświetnił również koncert duetu akorde-
onistów, który przedstawił kilkanaście znakomitych muzycz-
nych utworów z różnych stron świata.

Fot. 2. Prelekcja prof. Jerzego Hickiewicza

Fot. 3. Prelekcja dr inż. Andrzeja Przytulskiego

Fot. 4. Koncert duetu akordeonistów
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