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 Posiedzenie Prezydium Zarządu. 

W końcu lutego odbyło się posiedzenie Prezy-

dium Zarządu na którym dominowała tematyka 

związana z organizacją muzeum Energetyki oraz 

przygotowaniami do  najbliższej ( w piątek 31 

marca o godzinie 15.30) wystawy historycznej  

przygotowywanej nam przez Stowarzyszenie  

Historyczno-Eksploracyjne „Odkrywcy”  (prezen-

towane      w poprzednim numerze).   Omówiono 

stopień przygotowań do organizacji   „Bałtyckie-

go Zlotu Motocyklistów” w czerwcu br. Przyjęto 

kilku nowych członków do stowarzyszenia. Pod-

jeto decyzję o przystąpieniu stowarzyszenia do 

organizacji kolonii letnich dla dzieci z polskiej 

szkoły na Litwie pod Wilnem. 

Stypendium dla Ihora Kirylenko z Ukrainy 

Na początku marca dobiegła końca praktyka 

(znanego już z poprzedniego wydania) kolegi 

Ihora Kirylenko z Ukrainy. W marcu wstąpił on do 

naszego stowarzyszenia. Na zakończenie praktyki 

otrzymał jednorazowe stypendium. Mamy na-

dzieję, że pozostanie aktywnym członkiem sto-

warzyszenia, a my otoczymy go opieką, aby trud-

ny okres adaptacji w naszym kraju przebiegał 

łagodnie. 

 

Ihor wziął udział w szkoleniu organizowanym 

przez nasze stowarzyszenie. Zdał z powodzeniem 

egzamin i zdobył  uprawnienia E.  

Porozumienie o współpracy  

Na początku marca podpisano porozumienie o 

współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym 

Odkrywcy z Koszalina. Współpraca ma dotyczyć 

współdziałania na niwie historycznej (szczególnie 

energetyki pomorza środkowego), propagowania 

działalności obu stowarzyszeń (kilku naszych ko-

legów należy także do Odkrywców). Zamierzamy 

wspólnie organizować imprezy, integrując na-

szych członków oraz poszerzać grupę ludzi akty-

winych, działających na rzecz obu stowarzyszeń 

oraz na rzacz lokalnej społeczności. W tym ostat-

nim obszarze nasi koledzy mają świetne osią-

gnięcia oraz duże doswiadczenie. Najbliższym 

wydarzeniem będzie wspomniana wcześniej wy-

stawa historyczna przygotowywana przez na-

szych przyjaciół na naszą rzecz. Myślimy także o 

wspólnym spotkaniu w terenie na powitanie lata.   

 

Nasi koledzy, Henryk i Romek w historycznych  strojach. 

Obaj koledzy aktywni członkowie obu stowarzy-

szeń wystąpią na otwarciu wspomnianej  wcze-

śniej wystawy historycznej. 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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Wycieczka do elektrowni jądrowej pod 

Greifswaldem (Niemcy) 

 

Dość szybko zakończyły się zapisy na wycieczkę 

do elektrowni atomowej pod Greifswaldem w 

Niemczech. Organizatorem wycieczki jest koło nr 

2. Wyjazd planowany jest w miesiącu czerwcu  

razem ze specjalistą ze Szczecina oraz tłuma-

czem. Zgłosiło się ponad 50 osób.  

Zalążek muzeum energetyki 

W końcu stycznia grono naszych kolegów posze-

rzona o pracowników spółek zrzeszonych w gru-

pie kapitałowej ENERGA ( lokalizacja w Koszali-

nie) zdecydowała się  na organizację  Muzeum 

Energetyki.  Przedsięwzięcie, jak część osób 

twierdzi jest być może spóźnione o wiele lat.  

Sądzimy jednak, że lepiej późno niż wcale.  

 

Demontowana rozdzielnia SN w GPZ Morska 

 

Plakat informacyjny 

Zapału oraz szerokiego zaangażowania członkom 

i sympatykom nie zabraknie twierdzi szeroka 

grupa wolontariuszy: Jerzy Giszczak (przewodni-

czący zespołu), Zbigniew Giszczak, Stefan Kacz-

marek, Piotr Sołtysiak, Waldemar Mieżaniec, 

Grzegorz Smorowiński, Henryk Szewczyk, Sła-

womir Stefek, Ryszard Dranikowski, Edward Ga-

węda, Tadeusz Żak,  Zbigniew Prusak i Zenon 

Lenkiewicz. Zespół jest otwarty i czeka na kolej-

nych chętnych wolontariuszy szczególnie z in-

nych lokalizacji niż Koszalin. To, że zabieramy się 

teraz związane jest z pozyskanym obiektem po 

demontowanej właśnie rozdzielni SN w GPZ 

Morska w Koszalinie. Jest zgoda DGO Energa 

Operator w Koszalinie na to przedsięwzięcie. 

 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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Chcemy w rozdzielni SN ( na zdjęciu powyżej) 

pozostawić kilka  celek w których zaprezentuje-

my różne wyłączniki mało olejowe oraz pełno 

olejowy. Pozostałe celki zamierzamy zdemonto-

wać pozostawiając przestrzeń na prezentację 

innych eksponatów oraz materiałów szkolenio-

wych, poglądowych dla działań dydaktycznych.. 

Do dyspozycji pozostaje także nastawnia którą 

chcemy zachować prawdopodobnie w całości  

 

To w całości chcemy ocalić 

Zespół spotkał się kilkakrotnie, definiując nasze 

cele: 

1. Gromadzenie eksponatów związanych z ener-

getyką.  

2. Prezentacja historii energetyki szczególnie Po-

morza Środkowego oraz pracowników ener-

getyki. 

3. Organizacja wystaw, prelekcji i prezentacji dla 

szkół i uczelni. 

4. Docelowo  znacząca pozycja  w środowisku 

muzealnym Koszalina.  

5. Prezentacja kolekcji w Koszalińskich Dniach 

Techniki oraz dorocznej Nocy Muzeów. 

 

Stuletni regulator obrotów z elektrowni wodnej 

Już po podjęciu decyzji o organizacji muzeum 

ostro przystąpiliśmy do gromadzenia przedmio-

tów. Pozyskaliśmy sporo eksponatów z samych 

początków energetyki na pomorzy.  Stanowią je 

często bez mała 100 letnie eksponaty, fotografie 

oraz dokumenty związane z budową i eksploata-

cją urządzeń. Poniżej prezentujemy kilka z nich.  

 

Brygada Koszalińskiego SOWI  ( teraz ZBE)  w terenie 

O pozostałych eksponatach będziemy informo-

wać na bieżąco a ciekawsze prezentować w SEPI-

KU. Teraz kieruję apel do wszystkich członków  

stowarzyszenia oraz życzliwych tej idei osób. 

Pomóżcie proszę w gromadzeniu eksponatów, 

aby to nasze muzeum z czasem stało się godnym 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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symbolem naszej branży 

 

Pierwsze skomplikowane mierniki i rejestratory 

 

Stuletni przekładnik z elektrowni 

 

Zakupione mierniki świadectwo historii energetyków 

 

 

Pracownik elektrowni Borowo z okresu jej uruchomienia 100 lat temu 

Prosimy o zgłaszanie do wskazanych wyżej osób  

wszelkich technicznych eksponatów, dokumen-

tów, fotografii choćby ich wypożyczenie lub 

zrobienie skanów. Zachęcam do współpracy  

Posiedzenia zespołu ” MUZEALNIKÓW” 

Kilkunastoosobowy zespół wolontariuszy spotkał 

się w marcu kilkakrotnie zarówno w przyszłym 

pomieszczeniu muzeum  jak i biurze. Trwają dys-

kusje nad samą koncepcja,  zakresem prac które 

należy wykonać przy adaptacji pomieszczeń. Pre-

zentowane są nowe zdobycze eksponatów i do-

kumentów  muzealnych. Identyfikujemy i nawią-

zujemy współpracę z życzliwymi osobami mają-

cymi interesujące archiwalne zasoby. Uzyskano 

zgodę na rozkolportowanie informacji o tworzą-

cym się muzeum w gronie wszystkich pracowni-

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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ków Oddziału Koszalińskiego Energa-OPERATOR 

SA. W ten sposób dotrzemy z informacją do osób  

kolegów z byłego Zakładu Energetycznego  

Słupsk. 

 

Ciekawe eksponaty w darze dla muzeum 

Nasz kolega, Andrzej Kujawski ze Szczecinka         

( obecnie dyrektor  jednej ze spółek z  grupy ka-

pitałowej ENERGA)  przekazał na rzecz powstają-

cego muzeum swoją pracę dyplomową ktorą 

wykonał kończąc Technikum Elektryczne w Bia-

łogardzie. 

 

Jest nią zestaw do badania wyłącznika mało ole-

jowego. Interesującym elementem jest przekrój 

jednej z kolumn pozwalający na obserwację  

wnętrza kolumny. 

 

 

Drugim prezentem od kolegi Kujawskiego jest 

powyższy zestaw prezentujący słupy oświetle-

niowe  ze stali ocynkowanej.Kolejne ciekawe 

spotkanie miało miejsce na poczatku marca. Z ze-

stawem ciekawych materiałów archiwalnych po-

jawili się dwaj koledzy seniorzy, nasz poprzedni 

Prezes Oddziału kol. Jacek Zawadzki oraz kol. Ja-

nusz Walczak.Do muzeum przekazano szereg cie-

kawych dokumentów oraz starych fotografii. Nie 

obyło się bez wspaniałych wspomnień a w szcze-

gólności związanych z pracownikami GPZ Morska  

którego rozdzielnia stanie się siedzibą przyszłego 

muzeum. 

 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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Reaktywacja historycznej strony interne-

towej  

Z przyjemnością informuję  o reaktywacji  

strony internetowej  o następującym ad-

resie  http://zbiegiemlat24.pl/  Jest ona 

poświęcona historii energetyki koszaliń-

skiej. 

 

Stronę uaktywnił, zmodernizował i będzie pro-

wadził kolega  Ryszard Dranikowski.  

Energetyka w fotografii, czyli pasje ener-

getyków 

Kazimierz Myzyk  jest osobą większości członków 

stowarzyszenia znaną. Prze wiele lat  związany 

był z ENBUDEM Słupskim oraz ZBE w Koszalinie. 

Obie spółki są podmiotami realizującymi inwe-

stycje sieciowe na rzecz Energa OPERATOR SA. 

Niewielu osobom znana jest jedna z ciekawych 

pasji Kazimierza jaką jest fotografia. Dzięki jego 

uprzejmości, możemy spojrzeć na energetykę 

jego oczami.  

 

Celowo wybraliśmy kilka zdjęć wykonanych o 

zachodzie słońca. 

 

 

Obiekt powyżej to stacja w miejscowości Wierzbięcino.

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
http://zbiegiemlat24.pl/
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Także w naszym, koszalińskim gronie mamy  

osoby dostrzegające piekono technicznych urzą-

dzen na tle wspaniałej przysrody. 

 

 

Powyższe dwa zdjęcia linii SN w Darłowie zostały wykonane przez Grze-

gorza Smorowińskiego  

Rozstrzygnięcie konkursu z nr 2  

Konkurs z poprzedniego miesiąca okazał 

się dość trudny. Zdjęcie konkursowe ( sta-

ra pocztówka) nie było najlepszej jakości. 

Wpłynęło zaledwie kilka prawidłowych 

rozwiazań.  

 

Zwycięzca konkursu Zbigniew Prusak z nagrodą 

Pocztówka przedstawiała  budowę kanału, 

pogłębianie obecnego jeziora Hajka tuż 

przed elektrownią wodną w Niedalinie.  

Do dziś stoi ( sąsiednie zdjęcie) budynek 

zamieszkały przez dyżurnego elektrowni. 

  

Konkurs historyczny. 

W kolejnym konkursie przedstawiamy szczegól-

nie istotny dla energetyki pomorza środkowego 

historyczny obiekt położony kilkadziedsiąt kilo-

metrów od Koszalina.   

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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Urządzenia z powyższego obiektu 

Jaki obiekt  energetyczny , gdzie położony ( nazwa 

miasta) oraz jakie  urządzenia przedstawiają  powyż-

sze dwa stare zdjęcia. Odpowiedzi proszę przesyłać 

na adres zenon.lenkiewicz@energa.pl 

Od redakcji 

Obecnie gazetka tworzona jest przez jedną oso-

bę. Bardzo zapraszam chętnych do współpracy 

przy jej redagowaniu. Bez poszerzenia redakcji  

dalsze  wydawanie gazetki może się okazać bar-

dzo trudne.Zakładam, że jesteśmy w stanie  wy-

dawać ją co miesiąc. Tematów i pomysłów nie 

brakuje. Zasoby archiwalne już są pokaźne. Liczę 

na wsparcie. Proszę o kontakt @ lub telefonicz-

ny. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat mie-

sięcznika. Zgłaszajcie proszę ciekawe pomysły, 

propozycje tematów które można poruszyć          

w następnych wydaniach.   

Zenon Lenkiewicz 

Uśmiechnij się 

 

 

Z nowinkami technologicznymi  nie wszystkim po drodze 

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE WYSTAWY  

Zapraszamy wszystkich na otwarcie historycznej wystawy 

poswięconej energetyce w najbliższy piątek o godzinie 

15.30. Miejsce – Koszalin ul Kaszubska miejsce blisko  

ul.Zwycięstwa ( za hotelem Gromada). Poniżej brama wej-

ściowa ,przy której będzie  także  nasz baner. Do zobacze-

nia. 

 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
mailto:zenon.lenkiewicz@energa.pl

