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Szef  koła nr 5 w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie paweł 
Pietkiewicz. Wraz zczłonkami koła podjęli się zadania 

polegającego na budowie dwóch transformatorów Tesli.  
SEP zamierza sfiinansować zakup materiałów. Jeden z 

wyrobów ma pozostać w szkole drugi zostanie przekazany 
do muzeum energetyki SEP. Trzymamy kciuki za realizację 

tak ambitnego zadania przez naszych uczniów. 

Koleżanki i Koledzy, 

Niepostrzeżenie weszliśmy w je-

sień. Skończył się okres urlopowy. 

Ożywienie w szkołach i na 

uczelniach. Podobnie się działo w 

październiku w naszych szkolnych 

kołach  kołach. Kołach które powstały przed wakacjami, w 

„Białogardzkiej Zawodówce” oraz „Koszalińskim Elektro-

niku”. Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego odbyłem  

spotkania z członkami tych kół bądź szefami. Stąd też, 

wiele materiału na temat młodzieży i szkół znajdziemy w 

tym wydaniu. Z innych ciekawostek szkolnych warto 

wspomnieć o dwóch wzorowych uczniach z Koszalina,  

którzy złożyli aplikacje o stypendium naukowe 

organizowane przez ZG SEP i je uzyskali.   Złożono także 

aplikację naszej koleżanki z koła studenckiego o tytuł 

wyróżniającego się nauczyiela . Trzymajmy za nią kciuki. 

Trzymając się tematu młodzieżowego  należy wspomnieć 

o przygotowaniach do podpisanym porozumieniu o 

współpracy z „Koszalińskim Elektronikiem” . W tej szkole 

za kilka dni spotykam  się z młodzieżą z różnych klas o 

profilu elektrycznym i elektronicznym. Będzie  to pre-

zentacja SEP, oraz możliwych obszarów współpracy z 

członkami szkolnego koła. Powoli rośnie nam liczba 

młodzieży w stowarzyszeniu. Podjęliśmy już pierwsze 

konkretne decyzje. Na szkolnej stronie internetowej  jest 

link do naszej strony. Pozostałe ciekawe inicjatywy 

prezentowane są w tym wydaniu. Młodzież wpływa też 

na zawartość gazetki. Znajdziemy w nim sporo materiału  

z historii i podstaw elektryki i energetyki adresowanego 

właśnie do najmłodszych koleżanek i kolegów . Wspo-

mnieć  także wypada o wielkim jubileuszu „Białogardz-

kiej Zawodówki” jako że był to miły jubileusz dla wielu 

naszych członków, absolwentów tej szkoły. 

Z poważaniem 

Zenon Lenkiewicz 

3 Wielkie osobowos ci elektryki 

4 Smart grid 

5 Zaproszenie na szkolenie 

6 Jubileusz znanej szkoły 

7 Uczniowskie koło nr 5 

9 Stypendia 

10 Akcja charytatywna  

11 Podziękowanie za pomoc 

12 Wybory władz  w kołach 

13 Linie najwyz szych napięc  

14 Szkło jako izolacja 

15 Ło dzka energetyka 

18 Konkurs 

19  Jesien  w lesie 

20 Podobien stwa 
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Kluczowym w rozwoju energetyki 

kamieniem milowym była techno-

logia  wytwarzania i przesyłu  ener-

gii elektrycznej. Pierwsza na świe-

cie linia energetyczna powstała w 

roku 1882. Jej twórcą był  

 

 
 

Thomas Edison (współwynalazcą 

również tradycyjnej żarówki), a 

dostarczała ona prąd stały o napię-

ciu 110 V dla mieszkańców Man-

hattanu. Już w roku 1887 inny wiel-

ki wynalazca, Nikola Tesla, opate-

tował szereg rozwiązań i urządzeń 

na prąd przemienny. Wynikiem 

zaciekłej rywalizacji pomiędzy tymi 

dwoma naukowcami było rozpo-

wszechnienie się pod koniec XIX 

wieku technologii wytwarzania i 

rozdziału energii prądu przemien-

nego 

 

 
Nikola Tesla 

 

Także  i my mamy swój znaczący 

wkład na drodze rozwoju energety-

ki. Polak, Michał Doliwo-Dobro-

wolski  

 

 
 

był autorem pierwszej prądnicy 

prądy zmiennego 3 fazowego z wi-

rującym polem magnetycznym,  

oraz twórcą założeń technicznych  

do pierwszej na świecie trójfazowej 

elektrowni wodnej na Renie zbu-

dowanej w 1995 roku. Pracował  

nad generatorami dużych mocy do 

hydroelektrowni. Uzyskał kilka pa-

tentów na transformatory trójfa-

zowe oraz przyrządy pomiarowe. 

Prąd przemienny wykorzystywany 

jest do dziś, chociaż ze względów 

technologicznych prąd stały nadal 

wykorzystuje się przy przesyłaniu 

dużych mocy na duże odległości. 

Przykładem tego jest stacja w miej-

scowości Wierzbięcino pod Słup-

skiem, współpracująca z układem 

przesyłowym prądu stałego o na-

pięciu 450 kV, łączącym Polskę ze 

Szwecją kablem biegnącym po dnie 

Bałtyku. 

 

 
 

Łatwość wytwarzania, przesyłu i 

różnorodność sposobów wykorzy-

stania energii elektrycznej sprawiły, 

że jest to najpowszechniej obecnie 

wykorzystywana forma energii. Jej 

brak powoduje, oprócz zatrzymania 

sprzętów bezpośrednio nią zasila-

nych, również wstrzymanie pracy 

urządzeń zasilanych innymi rodza-

jami energii. Dzieje się tak z powo-

du wykorzystania prądu do zasila-

nia wszelkich urządzeń sterowni-

czych, pomiarowych czy teleinfor-

matycznych. (Z.L) 

 

Z HISTORII 
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ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA 

 

Do 2020 r. w każdym polskim domu 

liczniki energii muszą zostać wymienio-

ne na tzw. inteligentne. Proces jest w 

toku. Ten obowiązek nakłada unijna dy-

rektywa. Nowe liczniki mają umożliwić 

oszczędzanie energii, bo pozwolą na 

monitorowanie jego zużycia. To pozwoli 

dobrać właściwą taryfę. 

 

 

Smart Grid stanowi obecnie główny  kierunek rozwoju 

sieci elektroenergetycznych, trend ten można zaob-

serwować na całym świecie . Należy to uznać za  kolejny 

etap rozwoju systemu dystrybucyjnego. Sieć inte-

ligentna ma pozwolić na zapewnienie ciągłych, 

bezpiecznych i efektywnych kosztowo usług w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej, a także stworzyć 

możliwości techniczne do oferowania odbiorcom 

nowych usług optymalizujących użytkowanie. Rozwią-

zania Smart Grid mają pozwolić na  integracje  w spo-

sób inteligentny działania wszystkich uczestników pro-

cesów to jest: generacji, dystrybucji i użytkowania, w 

celu dostarczania energii elektrycznej w sposób ekono-

miczny. Widocznym obecnie dla odbiorcy akcentem   

budowy takiej sieci, jest instalacja inteligentnych 

liczników  
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WYDARZENIA W ODDZIALE  

 

 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji :  telefoniczne lub @, 
  do biur SEP  w terminie do 5-11-2017 
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Tak zwyczajowo zwany jest Zespół  

Szkół Ponadgimnazjalnych w Biało-

gardzie. Przez całe 70 lat istnienia 

szkoły jest ona ściśle powiązana z 

energetyką. Historycznie bowiem 

Białogard stanowił  regionalne 

centrum energetyki. Na początku 

XX wieku mieściła się tu Centrala 

Energetyczna ( odpowiednik okrę-

gu energetycznego ), funkcjonowa-

ła elektrownia cieplna, zaś po woj.-

nie siedziba Zakładu Energetycz-

nego. Szkoła od roku 1947 nie-

ustannie utrzymuje profil energe-

tyczny. Stąd też przez 70 lat swojej 

działalności wielu znakomitych 

energetyków znajdujących później 

pracę w Zakładzie Energetycznym. 

Wielu pracowników energetyki 

prowadziło zajęcia w szkole. 

Dość wcześnie założono koło SEP. 

Jego założyciel, wieloletni szef i 

nauczyciel Zbigniew Sielecki, z 

okazji jubileuszu został odznaczony 

medalem im Mieczysława Pożarys-

kiego ( współzałożyciel SEP, dzie-

kan wydziału elektrycznego Poli-

techniki Warszawskiej, wieloletni 

prezes SEP) 

    ( Z.L)

 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                           
 

WYDARZENIA W ODDZIALE 

 

 

 

 
Nagrodzony Z. Sielecki ze swoimi byłymi uczniami 

 

 
Jubileusz jest miłą 

okazją do przekazania  
gratulacji i pozdrowień 

dla wszystkich 
absolwentów szkoły, 
którzy są członkami 

naszego stowarzysze-
nia. Jest to dość liczne 

grono osób. 
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W ostatnich miesiącach poprzedniego roku 

szkolnego w koszalińskim elektroniku po-

wstało koło uczniowskie Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Kołu przewodniczy 

nauczyciel przedmiotów zawodowych elek-

trycznych i członek SEPu Prezes Paweł 

Pietkiewicz. Składa się ono z 30 uczniów 

obecnej 3 i 4 klasy profilu technik elektryk. 

Jak podkreśla przewodniczący koła Kolega 

Paweł Pietkiewicz: „główną ideą jaka przy-

świecała założenia naszego koła jest więk-

sza szansa rozwoju dla uczniów”. 

Zdanie to genialnie koreluje ze zdaniem 

jakie wyrażają sami uczniowie mówiąc, że 

ich głównym oczekiwaniem wobec powsta-

łego koła jest wyjątkowa możliwość do 

poszerzania swoich horyzontów wiedzo-

wych dzięki pracy z bardziej doświadczo-

nymi elektrykami. Spotkanie koła odbyło się 

4 października. Pośród uczniów i nauczy-

cieli obecny był również pan Zenon Len-

kiewicz. Prezes oddziału przybliżył wszyst-

kim zebranym idee stowarzyszenia. Nowi 

członkowie usłyszeli o działalności stowa-

rzyszenia - różnorodnych wycieczkach, 

projektach, spotkaniach, akcjach charyta-

tywnych - a także o wielu korzyściach, które 

płyną z przynależności do jego struktur, 

jakimi jest między innymi możliwość współ-

pracy, wymiany doświadczeń, a nawet o 

wiele prostszego znalezienia pracy. Jak 

podkreślił pan prezes: „choć niezbędna to 

wcale nie najważniejsza i nie decydująca o 

naszej karierze jest wiedza zdobyta w szko-

le, gdyż oprócz niej o sukcesie zadecyduje 

również nasza komunikatywność, nasze 

bycie „człowiekiem” i nasze bycie zwyczaj-

nie dobrym i uczciwym kolegą w społecz-

ności elektryków, która potrafi się odwdzię-

czyć i pomóc” Uczniowie wraz ze swoimi 

nauczycielami mają już swoje pierwsze 

pomysły na projekty możliwe do zrealizo-

wania w kole. Wraz z pomocą koszaliń-

skiego oddziału SEP zaczęli oni już pierw-

sze prace nad transformatorami Tesli. Dwa 

urządzenia wykonają dwie grupy klasowe. 

Jeden z transformatorów ma nawet pełnić 

rolę prawdziwego instrumentu muzycznego 

i za sprawą sekwencji zmodulowanych 

wyładowań, które jednocześnie stanowią 

„głośnik" urządzanie ma potrafić odtworzyć 

dowolną ścieżkę dźwiękową zadaną z 

podłączonego do układu komputera. Na ten 

moment uczniowie realizują pierwszy krok 

swojego projektu jakim jest sporządzanie 

projektu i całej dokumentacji technicznej, a 

także zdobyciu odpowiedniej wiedzy tech-

nicznej i elektrycznej, bez której nie sposób 

jest zacząć pracę. Oprócz wsparcia finan-

sowego jakie SEP wyświadczy kołu, bez-

cenna jest również pomoc merytoryczna, 

którą uczniowie uzyskają od wielu bardziej 

doświadczonych starszych kolegów, człon-

ków naszego stowarzyszenia.  Z pewnością 

nie będzie to ostatni projekt koła SEP w 

koszalińskim elektroniku. Uczniowie są 

pełni pasji i zmobilizowani do podejmowa-

nia kolejnych wyzwań. 

 

 

Tekst: Filip Gonciarek- uczeń 

Zdjęcia: Filip Gonciarek, Paweł Pietkiewicz

 

 
 

MŁODZIEŻ 
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Członkowie koła nr 5 
 

 MŁODZIEŻ 

Jeszcze przed pierwszym spotkaniem ucz-

niów z koła nr 5 uzgodniliśmy z jego szefem, 

Pawłem Pietkiewiczem kierunki aktywności 

w kole na najbliższy okres. Przyjęliśmy, że  

o pracach koła informacje znajdą się na in-

ternetowej stronie Zespołu Szkół nr 9,  jak 

też zasadę umieszczania na niej naszej ga-

zetki SEPIK. Ponadto z dyrektor Joanną Ry-

dzewską zaplanowaliśmy w miesiącu listo-

padzie spotkanie ze wszystkimi klasami o 

profilu elektrycznym i elektronicznym. Ma to 

być prezentacja naszego stowarzyszenia dla 

siedmiu klas, z udziałem prezydenta miasta 

Koszalin, Piotra Jedlińskiego. Miejscem spot-

kania będzie aula Politechniki Koszalińskiej. 

Tam też zostanie podpisane porozumienie o 

współpracy Zespołu Szkół nr 9 ze stowarzy-

szeniem i Urzędem Miasta Koszalin   
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Stypendia  SEP dla naszych członków 
 

 
Filip Gonciarek i  Hubert Kamil Ozga, z koła nr 5 przed odbiorem stypendiów  na Politechnice Białostockiej  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 MŁODZIEŻ 

Zarząd Główny SEP po raz  kolejny przyznał 

stypendia na rok szkolny 2017/2018. Z całe-

go kraju złożono 82 wnioski,  w kilku kate-

goriach. W kategorii  Uczniowie , przyznano 

4  stypendia . W tej nielicznej grupie znaleźli 

się dwaj nasi koledzy z koła nr 5  (przy ZSP nr 

9 w Koszalinie).Filip Gonciarek i Hubert Ka-

mil Ozga,  odebrali  stypendia z rąk prezesa 

SEP , Piotra Szymczaka. Wręczenie odbyło  

się na Politechnice Białostockiej w ramach 

XIX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. 

    
    Prezes  SEP Piotr Szymczak             Młodzi elektrycy na  XIX ODME 
 

Nasi stypendyści wraz ze swoimi  kolegami z koła 

nr 5 ,  budują obecnie transformator Tesli, dla na-

szego oddziału,  który będzie przeznaczony dla mu-

zeum energetyki. O przebiegu prac będziemy in-

formować na bieżąco w kolejnych wydaniach. 
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Przygotowania do akcji 

         
       Dzieci z Pikieliszek w trakcie tegorocznych kolonii w Sarbinowie organizowanych przez SEP                     Przygotowane paczki  gromadzone w kilku miejscach w roku ubiegłym 

      
  

Od kilku lat nasze stowarzyszenie 

uczestniczy w świątecznej akcji po-

mocy dzieciom i  młodzieży na Lit-

wie. Są to Polacy tam mieszkający 

posługujący się na co dzień językiem 

polskim oraz uczący się w polskich 

szkołach. Po raz dziesiąty będzie 

udzielana pomoc dla oddziału szkoły 

w miejscowości Pikieliszki, pod 

Wilnem. Kolejnym adresatem na-

szego wsparcia jest młodzież, z pol-

skich  szkół średnich Wilna i okolic. 

Tam w grudniu odbywa się cykliczny 

konkurs krasomówczy pod hasłem 

„Opowiedz pięknie małą ojczyznę” . 

Dla laureatów tego konkursu oprócz 

ambasady polskiej w Wilnie ,fundu-

jemy nagrody finansowe. Już rozpo-

czynamy z grupą wolontariszy akcję 

zbierania środków finansowych na 

zakup odzieży ( pod wymiar każdego 

ucznia w Pikieliszkach) pomocy 

szkolnych dal uczniów oraz szkoły. 

Wozimy tam jedynie nowe przed-

mioty. Jeżeli ktokolwiek z naszych 

członków jest zainteresowany tą 

akcją będzie mile widziany.  

 
 
   
 

       
                                            Dzieci ze szkoły w Pikieliszkach wyładowują paczki  (2016)                                       Grono laureatów konkursu z roku ubiegłego wraz z organizatorami 
 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 
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DZIAŁALNOŚĆ  CHARYTATYWNA 
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Wybory w SEP 
 

Jak powszechnie wiadomo, w sto-
warzyszeniu obowiązuje kaden-
cyjność.  Oznacza to ,że  władze i or-
gana  w oddziale i kołach wybiera-
ne są przez członków stowarzysze-
nia na okres czterech lat. Obecna 

kadencja obejmuje okres 2014-2018 
i kończy się w marcu przyszłego ro-
ku. Tak więc, wybory rozpoczynają 
się wkrótce aby dochować stosow-
nych terminów wynikających ze Sta-
tutu. To Statut stanowi formalną 

podstawę  proceduralną. Uzupeł-
niają go decyzje zarządu oddziału.  
W załączeniu znajdują się wybrane 
fragmenty ze statutu dotyczący 
najważniejszych aspektów.  
(http://sep.com.pl/organizacja/statut-sep.html)

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

WAŻNE WYDARZENIE 

Zarząd oddziału 

§ 30 

1. W skład ZO wchodzą: prezes oddziału i nie więcej niż 15 członków. 

2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona 

wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

3. ZO może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje. 

4. Do obowiązków i kompetencji ZO należy: 

1) kierowanie działalnością oddziału  

2) zatwierdzanie regulaminów oddziału nie wymienionych w § 28 ust. 3) 

zarządzanie środkami finansowymi, administrowanie majątkiem  

7) zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek 

organizacyjnych, 

8) wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i odznaczeń oraz 

wyróżnień, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych 

organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych, 

11) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji,  

12) prowadzenie wspólnej z ZG polityki w zakresie: norm, przepisów 

i terminologii, działalności naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, 

wydawniczej i szkoleniowej. 

 

Koło 

§ 35 

Władzami i organami koła są: 

1) walne zebranie członków zwane w skrócie WZK, 

2) zarząd koła, 

3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła 

§ 36 

1. Najwyższą władzą koła jest WZK. 

§ 37 

3. Do kompetencji WZK należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności koła, 

2) rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności  

3) udzielanie absolutorium zarządowi koła, 

4) wybór prezesa i członków zarządu koła, 

5) wybór komisji rewizyjnej koła, 

6) wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału, 

7) uchwalanie regulaminu koła. 

 

Koleżanki i Koledzy, jeżeli macie chęć i możliwości, aby społecznie i efektywnie  dzia-

łać  na rzecz stowarzyszenia nadarza się okazja. Zachęcam do startu w wyborach. 

Jeżeli nie jesteś zadowolony (a) z dotychczasowej działalności Koła czy Oddziału, 

startuj i pokaż, że możesz to zrobić lepiej bardziej się zaangażować i poświęcić dzia-

łalności społecznej więcej energii i czasu. Jeżeli nie chcesz sam(a), to wybieraj tych, 

co chcą i potrafią to robić. Jako szeregowy członek stowarzyszenia masz także świet-

ne pole do działania, bo to umożliwia Ci to nasz statut. Wiele zależy od Ciebie.  

Działalność we wszystkich organach jest działalnością 
społeczną,  bezinteresowną na rzecz SEP i otoczenia 
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ENERGETYCY W TERENIE 

Linie energetyczne najwyższych napięć ( 220, 400 i 

750 kV ) w Polsce należą do Polskich Sieci Elektro-

energetycznch SA. Jest to operator sieci przesyłowej 

który zapewnienia bezpieczną i ekonomicznej pracę  

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jako 

części wspólnego, europejskiego systemu elektro-

energetycznego. Zdjęcia obrazują prace na tych 

sieciach. Widoczne są powszechnie stosowane na 

tych liniach izolatory szklane.   

Linie energetyczne 
najwyższych napięć 
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Szkło, jako izolacja w elektryce 
 

   
   

 
 

ELEKTRYKA 

W przeciwieństwie do przewodników, 

izolatory (dielektryki) nie mają swo-

bodnych nośników ładunku elektrycz-

nego (elektronów lub jonów), które 

mogłyby się swobodnie w nich prze-

mieszczać. Dzieje się tak, ponieważ ją-

dro atomowe i elektrony powłok wa-

lencyjnych silnie na siebie oddziałują. 

Izolatorami mogą być ciała stałe, cie-

cze oraz gazy. Izolatory znajdują sze-

rokie zastosowanie jako materiały za-

bezpieczające przed porażeniem prą-

dem elektrycznym. Należą do nich: 

guma, szkło, suche drewno, tworzywa 

sztuczne. Szkło jako dobry izolator od 

dawna wykorzystywane jest w radio-

technice, telekomunikacji oraz ener-

getyce.  Obecnie  szklane izolatory 

wykorzystywane są głównie w liniach 

energetycznych najwyższych napięć. 

Łańcuchy izolatorów na tych liniach 

prezentowane są na poprzedniej stro-

nie. 

 

 Tu widzimy szereg (  historycznych już w większości ) izo-

latorów szklanych stosowanych w radiotechnice , tele-

komunikacji oraz energetyce niskich i średnich napięć. 

Kolorystyka  szkła uzależniona jest od dodatków. Stąd mamy 

tak bogatą paletę barw tych technicznych elementów. 
 

https://content.epodreczniki.pl/
https://content.epodreczniki.pl/
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Początki łódzkiej elektryczności 

sięgają końca lat 80. XIX w. Wów-

czas to powstawały małe, przyza-

kładowe elektrownie z których prąd 

był wykorzystywany do napędzania 

maszyn i oświetlania fabryk. Na uli-

cach dominowało oświetlenie ga-

zowe. Przełom nastąpił w 1900 r. za 

sprawą firmy z Berlina Siemens & 

Halske AG, która złożyła ofertę bu-

dowy na terenie Łodzi elektrowni. 

Po otrzymaniu zgody, sześć lat póź-

niej przekazała ją petersburskiemu 

"Towarzystwu Elektrycznemu 

Oświetlenia z 1886 r.". Na lokaliza-

cję elektrowni wybrano teren przy 

ul. Targowej 1/3 (nieopodal dworca 

kolejowego Łódź-Fabryczna). W 

roku 1906 rozpoczęto prace budow-

lane, które trwały do 1907 r. Wznie-

siono wówczas maszynownię z roz-

dzielnią, kotłownię, budynek admi-

nistracyjny oraz komin. Elektrownia 

posiadała moc ok. 2,6 MW. Miasto 

się rozrastało, było coraz większe 

zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną. Pod koniec lat 20. XX w. 

Łódzkie Towarzystwo Elektryczne 

(ówczesny właściciel) podjęło decy-

zję o rozbudowie EC1 - Wschód o 

drugą część zakładu, zwanego Nową 

Centralą EC1 - Zachód [lokalizacja - 

ul. Kilińskiego i Tuwima (d. ul. Prze-

jazd)]. Budowę rozpoczęto w lutym 

1929 r. a już w lipcu 1930 popłynął z 

niej prąd do odbiorców. Po zakoń-

czeniu II wojny światowej EC1 zo-

stała upaństwowiona a z czasem 

przekształcono ją w elektrociepłow-

nię 

(wg  Polska niezwykła)

 

Łódzka Elektrownia 
 
 
 

 
 
 

JUBILEUSZ   ELEKTROWNI 
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Elektrociepłownia pra-

cowała nieprzerwanie do 

2005 r. kiedy to posta-

nowiono ją wyłączyć z 

użytku. 15 maja 2008 r. 

piękne, zabytkowe bu-

dynki EC1 dostały prawo 

do drugiego wcielenia. 

Rada Miejska Łodzi 

uchwaliła powstanie na 

terenie dawnej elektrow-

ni instytucji EC1 Łódź 

Miasto Kultury (centrum 

kulturalno-rozrywkowe ) 

Obiekty poddano pieczo-

łowitej rewitalizacji, 

JUBILEUSZ  ELEKTROWNI 
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Centrum kulturalno- oświatowe w daw-
nej elektrowni łódzkiej jest wspaniałym 
przykładem wykorzystania   historycz-
nej budowli technicznej. Hala maszyn 
wykorzystana jako sala koncertowa jest 
tego przykładem. Sztuka, splata się tu z  
wysoką kulturą techniczną  starych 
urządzeń energetycznych  

JUBILEUSZ  ELEKTROWNI 

Zdjęcia -  fotopolska.eu 
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Konkurs na ciekawy komentarz 
 

      
 
  

Powyżej widzimy dwa rachun-
ki za energię elektryczną dla 
gospodarstwa domowego z 
roku 1938 i 1939. Po prawej 
stronie rachunek dla gospo-
darstwa domowego współ-
czesnego. Jego zawartość jest 
określona przez URE, więc jest 
podobny co do treści u wszyst-
kich dostawców energii elekt-

rycznej w Polsce. Różnice są 
jedynie graficzne. Rzuca się w 
oczy różnica między czytelnoś-
cią rachunków, ilością skład-
ników cenotwórczych. Można 
się zastanowić nad percepcją 
obu rachunków przez prze-
ciętnego odbiorcę. Podziel się 
w zabawny sposób swoimi 
spostrzeżeniami. Proszę o 

odpowiedzi na adres 
zenon.lenkiewicz@energa.pl 
Do rozlosowania cenne na-
grody dla uczestników i zwy-
cięzcy. Ciekawe wypowiedzi 
opublikujemy w następnym 
wydaniu SEPIKA. 
 

 
 

RACHUNKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

mailto:zenon.lenkiewicz@energa.pl
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Jesień  w  lesie 
 

           
 
 
 
 

                        

 
 
 
 

PRZYRODA 
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w  naturze 

             

NA WESOŁO 


