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W sposób całkowicie przypadkowy niniejsza ga-

zetka zrobiła się nam bardzo historyczna. Kilka 

pozycji związanych jest bowiem z historią. Mimo 

tego, że nie każdy jest miłośnikiem historii to 

warto sobie przypomnieć dość znane filozoficzne 

motto-„Wczoraj-to historia. Jutro- to wielki znak 

zapytania, więc cieszmy się każdą chwilą dnia 

dzisiejszego”. Wracamy do historii. 

Reminiscencje po wystawie historycznej 

W ostatni piątek marca wspólnie z zaprzyjaźnio-

nym stowarzyszeniem Odkrywcy (informacja w 

poprzednim wydaniu) oraz w ich siedzibie otwar-

to wystawę poświęconą energetyce pomorza 

środkowego. 

 

Otwarcie wystawy 

Miejscem wystawy są podziemne pomieszczenia 

( rozbudowane schrony  przeciwlotnicze z okresu 

zimnej wojny ) znanego w Koszalinie hotelu 

Gromada ( dawniej Arka). Stąd w otwarciu wy-

stawy uczestniczył także prezes zarządu wspo-

mnianego hotelu. Jak przystało na historyczne 

otwarcie dwaj nasi koledzy przybyli na spotkanie 

w historycznych energetycznych mundurach któ-

re zaczęto wdrażać w energetyce w latach  

osiemdziesiątych (temat ten będzie rozwinięty w 

kolejnym wydaniu gazetki ). 

 

Wystawa prezentuje na wielu planszach historię 

energetyki na naszych ziemiach w oparciu o dane 

historyczne, materiały archiwalne  w szczególno-

ści schematy sieci WN i SN oraz  elektrowni wod-

nych Borowo, Niedalino i Rosnowo a także naj-

większej elektrowni węglowej w Białogardzie        

( przedmiot poprzedniego konkursu historyczne-

go)  

 

http://www.sep.koszalin.pl/
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Największym zainteresowaniem zwiedzających 

cieszyły się oczywiście zgromadzone eksponaty. 

Obok tradycyjnych historycznych mierników i 

narzędzi elektromonterów cieszył się osprzęt 

stosowany na liniach napowietrznych oraz ka-

blowych SN i nn. 

 

Kolega Henryk Szewczyk ( zdjęcie powyżej – w 

mundurze energetycznym)  obok olbrzymiego 

zaangażowania w pozyskiwanie eksponatów  

przygotował obszerną, rzeczową i ciekawą pre-

lekcję. Była to historia energetyki w pigułce z 

wieloma ciekawostkami mało znanymi informa-

cjami zaczerpniętymi z nie tylko z historii Zakładu 

Energetycznego Koszalin ale też z Koszalińskiego 

Archiwum. Prelekcja dotyczyła nie tylko prezen-

towanych eksponatów ale historii z życia star-

szych kolegów energetyków.  

 

Szerokim zainteresowaniem cieszył się także 

zbiór historycznej literatury w postaci norm, 

przepisów, katalogów poradników i tablic. Na 

starych fotografiach rozpoznawano naszych se-

niorów w tym wielu pionierów energetyki  którzy 

przybyli na te ziemi zaraz po wojnie. 

 

Ożywionym wspomnieniom i dyskusjom nie było koń-

ca na tle  klasycznej muzyki w wykonaniu duetu gita-

rowego. Wystaw do odwołania będzie czynna w każ-

dy czwartek w godzinach 17-19. W trakcie wystawy  

szefowie obu stowarzyszeń uzgodnili organizację 

wspólnej imprezy terenowej w miesiącu czerwcu pod 

hasłem „Powitanie lata”. Zasugerowano miejscowość 

Manowo lub Rosnowo. Bliższe informacje na ten te-

mat znajdziemy w kolejnej gazetce. Przed tym spo-

tkanie czeka nas niezwykle ciekawe spotkanie histo-

ryczne w Szczeglinie o którym mowa poniżej. 

http://www.sep.koszalin.pl/
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 Majówka z historią. 

Nasi koledzy „ Odkrywcy” są współorganizatora-

mi wielkiego wydarzenia historycznego na pomo-

rzu. Przy współudziale  większości kluczowych 

lokalnych mediów już 13 maja organizują „Ma-

jówkę Historyczną” w miejscowości Szczeglino. 

Poniższy plakat informuje o programie imprezy. 

Bez wątpienia znaczne grono naszych członków 

weźmie udział w tak ciekawym wydarzeniu. Za-

praszam. Prawdopodobnie zorganizujemy gru-

powy wyjazd. Szczegóły przekażemy szefom kół 

w najbliższym czasie. 

 

Jubileusz naszego kolegi Olgierda Woj-

ciechowicza 

Nasz szanowny kolega, senior Olgierd Wojcie-

chowicz dnia 5 kwietnia obchodził wspaniałą 90 

rocznicę urodzin.  

 

Jako stowarzyszenie z tej okazji zorganizowaliśmy 

jubilatowi spotkanie z kolegami z którymi prze-

pracował w energetyce kilkadziesiąt lat. W maju 

1951 roku podjął pracę w elektrowni Białogard. 

W roku 1958 przeszedł do Zakładu Energetycz-

nego z siedzibą w Białogardzie pracując w ko-

mórce zaopatrzeniowej. Pnąc się po szczeblach 

kariery ukończył studia ekonomiczne (1968) i 

praktycznie do czasu przejścia na emeryturę ( ) 

pełnił funkcję dyrektora d.s. ekonomicznych w 

Koszalińskim Zakładzie Energetycznym. Kolega 

Olgierd  jest bardzo znaczącą postacią energetyki 

koszalińskiej. 

 

To tylko najważniejsze z odznaczeń naszego jubilata 

W okresie aktywności zawodowej był wielokrot-

http://www.sep.koszalin.pl/
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nie odznaczany na szczeblu lokalnym i krajowym. 

W tym, Złotym krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nam, 

często wieloletnim współpracownikom  jest bliski 

ze względu na wyjątkowo pogodne usposobienie, 

fantastyczne poczucie humoru oraz niezwykłą 

wręcz życzliwość dla ludzi. Od bardzo wielu lat 

jest członkiem SEP. 

 

W trakcie uroczystego jubileuszu w imieniu Pre-

zesa SEP kol Piotra Szymczaka najwyższe  odzna-

czenie  w naszym stowarzyszeniu - szafirową ho-

norową odznakę SEP wręczył kol Jacek Zawadzki.  

Pożegnaliśmy naszego kolegę  

Przed minionym świętami  po długiej chorobie 

zmarł nasz kolega Jan Minkiewicz (lat 66 ). Był 

wieloletnim członkiem naszego stowarzyszenia, 

energetykiem powszechnie znanym i szanowa-

nym. Pochodził    z Nowego Worowa pod Draw-

skiem i z okoliczną energetyką związany był od 

roku 1970 kiedy to po ukończeniu bardzo reno-

mowanego Technikum Mechaniczno-Energe-

tycznego w Szczecinie  ( przy ulicy Racibora  60)  

podjął pracę jako stażysta. Zdobyta wiedza, 

umiejętności współpracy z ludźmi, zdolności kie-

rownicze oraz życzliwość spowodowały że szybko 

został kierownikiem Posterunku Energetycznego 

w Kaliszu Pomorskim. Po 41 latach pracy w ener-

getyce przeszedł na emeryturę korzystając z pro-

gramu dobrowolnych odejść. Syn Jana Minkiewi-

cza- Marcin ( szef Regionalnej Dyspozycji Mocy w 

Energa-Operator ) jest godnym kontynuatorem 

rodzinnej zawodowej tradycji.  

Zebranie koła nr 10 w Szczecinku  

W dniu 6. marca w gościnnej siedzibie szczeci-

neckiego Rejonu Dystrybucji miało miejsce ze-

branie członków koła SEP nr 10 w Szczecinku.  

 

Na wstępie zebrania kol. Mariusz Piotrowicz 

przedstawił pokrótce sylwetkę patrona roku 

2017 w SEP Prof. Włodzimierza Krukowskiego,  

wybitnego polskiego metrologa urodzonego w 

Radomiu w 1887 r. rozstrzelanego przez Sicher-

heitsdienst we Lwowie w 1941 r. wśród 40 wy-

bitnych przedstawicieli polskiej inteligencji.   W 

poczet członków koła przyjęto kol. Eugeniusz 

http://www.sep.koszalin.pl/
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Dydo, którego jednym z wprowadzających był 

Prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Oprócz legityma-

cji członkowskiej kol. Dydo otrzymał Statut SEP i 

pamiątkowy długopis Oddziału Koszalińskiego. 

Kol. Edyta Iwańska przedstawiła sprawozdanie z 

działalności za rok 2106. W planie na rok 2017 

znalazły się m. in. wyjazd na targi ExpoPower i 

GreenPower w Poznaniu, współpraca z kołem w 

Choszcznie zainicjowana przy okazji uczestnictwa 

naszej delegacji na obchodach 40 lecia koła SEP 

w Choszcznie - wspólny spływ kajakowy i zwie-

dzanie mini muzeum w Drawnie oraz zorganizo-

wanie szkolenia na temat zmian przepisów doty-

czących instalacji elektrycznej w budynkach w 

odniesieniu do przewodów. Kol. Jan Ortmann 

przekazał prośbę Prezesa Oddziału Koszalińskie-

go  kol. Zenona Lenkiewicza o gromadzenie i 

przekazywanie eksponatów z myślą o organizacji 

izby tradycji energetycznej. Kol. Andrzej Kitkow-

ski, kierownik SPNS, obiecał pomoc w zbiórce 

eksponatów. Część zebrania stanowiła fotogra-

ficzna relacja z zeszłorocznych obchodów 55 - 

lecia naszego koła, które zaszczycił swoją obec-

nością Prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Poruszono 

sprawę pomocy koleżeńskiej i odpisu 1% podatku 

dla naszego kolegi zmagającego się z postępują-

cym stwardnieniem rozsianym. Skarbnik koła kol. 

Jakub Budnicki przedstawił rozliczenie ubiegło-

rocznych wydatków koła oraz poinformował o 

stanie opłacania składek członkowskich. Prezes 

koła zasygnalizował potrzebę przygotowania się 

do zbliżających się wyborów związanych z koń-

czącą się kadencją.  W zebraniu uczestniczyło 21 

osób. 

Mariusz Piotrowicz 

Oświetlenie elektryczne oraz wiosna  w 

fotografii naszego kolegi 

Jeden z naszych kolegów podesłał kilka zdjęć oś-

wietlenia ulicznego które prezentujemy w poniż-

szym kolażu. Zostały one wybrane z bogatej ko-

lekcji autora pod   tematykę techniczną gazetki.  

 

Obok urządzeń technicznych tegoż autora pre-

zentujemy oznaki wiosny ze świątecznego space-

ru do lasu 

 

http://www.sep.koszalin.pl/
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Zapraszamy do prezentacji swoich ciekawych 

zdjęć szczególnie urządzeń technicznych w tym 

związanych z elektryką. 

Przygotowanie do akcji kolonijnej dzieci z 

Wilna 

Nasz oddział od kilku lat uczestniczy w akcji po-

mocy Polakom na Litwie. Skupiamy się głownie 

na akcji świątecznej dla polskiej szkoły  w miej-

scowości Pikieliszki pod Wilnem, a ostatnio także 

organizacji kolonii letnich dla kilkunastoosobowej 

grupy uczniów tej szkoły. Jako stowarzyszenie 

działamy z grupą wolontariuszy, podmiotów go-

spodarczych z Koszalina wspierających akcję fi-

nansowo oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Stra-

ży Granicznej    w Koszalinie i Szkołą Podstawową  

w Sarbinowie. Podjęliśmy decyzje o organizacji 

kolonii także  w tym roku. Zapewniamy uczniom  

i opiekunom nieodpłatny udział w 2 tygodnio-

wym turnusie oraz transport w obie strony. Tak-

że w czasie pobytu zamierzamy zorganizować 

czas i wycieczki do pobliskich atrakcyjnych miej-

scowości. Te zadania jeszcze stoją przed nami.     

Z przyjemnością powitamy inicjatywy, propozy-

cje, chęć pomocy  członków naszego stowarzy-

szenia. 

 

Informacja z ubiegłorocznej wizyty 

Wycieczka na Kubę. 

Z dalekiej wycieczki na Kubę wróciła kilkunastoo-

sobowa grupa naszych koleżanek i kolegów. 

 

 

 

W drodze do znanej prowincji i miasta Guantanamo 

Kuba kojarzy się nam przede wszystkim z kubań-

czykami tańczącymi salsę na każdej ulicy, planta-

cjami trzciny cukrowej, tytoniu i z pięknymi ku-

bankami, które zwijają cygara na swoich jędrnych 

http://www.sep.koszalin.pl/
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udach.  

 
Karaibskie kolory 

 
Życie nieco odbiega od tych stereotypów. Pro-
blemem jest bieda, poziom życia, izolacjonizm 
spowodowany panującym opartym na własności 
głównie państwowej oraz rządach wieloletnich 
rodziny Kastro. Ciągle trwa  izolacja w relacjach   
z USA najbliższym sąsiadem.  Dziś na Kubie  in-
ternet jest ściśle reglamentowany, w domu sieć 
ma jedynie 5 proc. mieszkańców wyspy. Wymaga 
to zgody rządu i jest zwykle udzielane naukow-
com, lekarzom oraz intelektualistom.  
 

 
 
Kubańczycy szczycą się w Ameryce Środkowej 
dostępem do szkolnictwa oraz, wysokim pozio-
mem medycyny. Nam chyba imponowali najbar-
dziej ludzie. Mimo że każdego dnia walczą z bie-
dą są pogodni, uśmiechnięci i niezwykle życzliwi 
oraz honorowi. Wspaniale odebraliśmy młodzież 

i dzieci. Orkiestry rzeczywiście można spotkać na 
ulicach a szczególnie w restauracjach odwiedza-
nych głównie przez turystów. Z wielką życzliwo-
ścią dla kubańczyków, miłymi wspomnieniami po 
10 godzinnym locie i z radością wróciliśmy do 
kraju.  

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu  

Znacznie więcej prawidłowych odpowiedzi wpły-

nęło na ostatni konkurs historyczny. Zwycięzcą 

został kol. Stefan Kaczmarek. Chodziło o elek-

trownię w Białogardzie. Poniżej kilka innych ujęć 

elektrowni oraz dane o generatorach. 

 

Zagadka techniczna 

W trakcie zbierania eksponatów do powstające-

go muzeum znaleziono ciekawe narzędzie uży-

http://www.sep.koszalin.pl/
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wane swego czasu przez elektromonterów ( po-

niższa fotografia). Pytanie konkursowe brzmi: 

„Do czego przedmiotowe narzędzie służyło, do 

jakich prac wykorzystywał je elektromonter”? 

 

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: ze-

non.lenkiewicz@energa.pl 

Uśmiechnij się 

Wiosnę już powitaliśmy kilka tygodni temu. Choć 

pogodę mamy jak w przysłowiowym kwietniu to 

część naszych koleżanek i kolegów już wyprowa-

dziła swoje rowery 

 Jak widać dobrze zabezpieczone na zimę 

 

Niektórzy nie mieli garażu czy piwnicy 

 

Tak też czasami bywa przy nadmiernej aktywności. 

Bądź ostrożny(a)!  
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