KOŁO SEP Nr 25 OPA – ROW
Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki dnia 23 czerwca br. w Klubie NOT byłej
kopalni RYMER, odbyło się spotkanie członków Koła SEP nr 25 przy OPA-ROW sp. z o.o.
z udziałem przedstawicieli Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP:
- Prezesem dr. Janem Kapinosem i kol. Andrzejem Ciepłym.
Wizyta zaproszonych gości rozpoczęła się zwiedzania firmy - OPA-ROW sp. z o.o.
w obecności Prezesa firmy i przedstawicieli pracowników. W pierwszej kolejności pokazano
nowoczesne laboratorium pomiarów elektrycznych wykorzystywane do badania sprzętu
ochronnego używanego podczas obsługi urządzeń elektrycznych, a następnie zaprezentowano
działanie przewoźnej maszyny wyciągowej produkcji OPA-ROW sp. z o.o.
Zebranie koleżeńskie SEP miało uroczysty charakter i ciekawy program. Otwarcia zebrania,
przedstawienie i powitanie zacnych Gości oraz członków Koła dokonał Prezes Koła Marian
Soppa. Następnie zaproszono wszystkich do przygotowanego poczęstunku.
Po smacznym posiłku „ po robocie” - kol. Krzysztof Spandel wygłosił prelekcję pt.
„CHLEB i SÓL” nawiązując do zdobytych doświadczeń związanych z modernizacją
systemów zasilania elektrycznego „w białym górnictwie” - czyli Zakładzie Górniczym Soli
w Kłodawie.
W drugiej części zebrania, w związku z obecnością na spotkaniu wszystkich
dotychczasowych PREZESÓW Koła SEP nr 25, podsumowano obchody Jubileuszu 50-tej
rocznicy powołania do działalności, przypominając fakty dotyczące założenia i historii Koła.
Warto przypomnieć, że na zebraniu organizacyjnym Koła SEP nr 25 w roku 1965 wybrano
Przewodniczącego Koła - Tadeusza Galisza, Zastępcę - Leona Karwota, Sekretarza Stanisława Adamca i Skarbnika - Ernesta Sibona.
Kolejnymi Prezesami w historii 50 – lecia Koła byli:
- Tadeusz Froehlich,(Honorowy Senior SEP, ZOH, członek SEP od 1963) w latach 1966 – 1980,
- Henryk Kopyciak,(Honorowy Senior SEP, SZOH, członek SEP od 1966) w latach 1980 – 1989,
- Piotr Herok, (ZOH, członek SEP od 1974) w latach 1989 – 1994,
- Marian Soppa, (Honorowy Senior SEP, ZOH, członek SEP od 1968) od roku 1994 – do nadal.
Obecnie Koło SEP nr 25 liczy 51 członków, skupia szereg członków z długim stażem, w
tym również współzałożycieli kolegów: Stanisława Adamca, Mariana Zająca, Andrzeja
Świeżego. Wśród członków jest 17 emerytów oraz 12 członków w wieku poniżej 40 lat. Grono
młodych kolegów w Kole powoli, ale stopniowo wzrasta.
W dalszej części spotkania kolega Andrzej Materzok wygłosił prelekcję pt. „Nadążny
Kompensator Mocy Biernej i Filtr Wyższych Harmonicznych”. Przedstawiając temat
nowoczesnej samoregulacyjnej kompensacji mocy biernej. Odczyt w wielu wątkach
zainspirował mnóstwo pytań, wywołując gorącą dyskusję.

Wspomnienia i rozmowy na tematy wygłoszonych prelekcji trwały jeszcze długo.
Uczestnicy spotkania zabierając głos dziękowali za pamięć i zaproszenie na spotkanie oraz
wyrazili słowa uznania dla założycieli i aktywnych działaczy Koła.
Prezes Marian Soppa podziękował członkom założycielom, działaczom Koła,
dotychczasowym Prezesom i przedstawicielom Zarządu Oddziału SEP w Gliwicach za
uczestnictwo w spotkaniu i obchodach Jubileuszu 50-lecia Koła nr 25 oraz pomoc, wsparcie i
współpracę.

