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Spis treści 

    W WYDANIU 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 
wkraczamy w kolejny rok naszej 
działalności. Życzę Wam wszystkim w 
imieniu własnym oraz Zarządu oddziału 
znakomitego zdrowia, wzajemnej życzli-
wości oraz tolerancji w pracy i rodzinie  
oraz wszystkiego co się szczęściem zwie. 
 Dobiegł końca kolejny rok. 
Grudzień był w oddziale miesiącem 
bardzo miłym, ale też i pełnym  wytę-
żonej pracy. Od paru lat organizujemy 
wyprawę z paczkami dla dzieci z  pols-
kiej szkoły podstawowej na Litwie. 
Grudzień to także tradycyjne spotkanie 
szefów kół Zarządu Oddziału z seniora-
mi. To spotkanie jest szczególnie miłe i 
ważne nie tylko dla seniorów. Odbyło 
sie ono jak zawsze w świątecznej at-
mosferze i stanowiło ważny element na-
szej tradycji Oddziału. 
W dobrych nastrojach wchodzimy w rok 
2019, rok wielkiego jubileuszu 100lecia 
SEP. Pomyślności  
 
Z poważaniem  
 

Zenon Lenkiewicz 
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Było to już ostatnie w 2018 roku posiedzenie 

Zarządu Oddziału. To tradycyjne czas na pod-

sumowanie  mijającego roku. Rok mijający 

był zdaniem Zarządu udany ( proszę oceńcie 

to sami ), jeżeli chodzi o liczbę ciekawych wy-

darzeń ( zestawienie chronologiczne w dalszej 

części miesięcznika), szeroką działalność spo-

łeczną,  oraz ze względu na ważne wydarze-

nia,  takie jak wybory nowego Zarządu Od-

działu oraz obchodzony latem jubileusz 65 

lecia Oddziału. Niestety mamy także słabe 

strony a mianowicie słabą lub najczęściej 

brak aktywności w kołach. Najlepszą aktyw-

nością  w minionym roku wykazały się:  koło 

uczniowskie nr 5 w "Koszalińskim Elektroni-

ku" oraz nr 18 na Politechnice Koszalińskiej". 

Szef koła nr 5 Paweł Pietkiewicz został 

uhonorowany statuetką dla najaktywniejsze-

go koła w Oddziale. 

 
Drugi od lewej Paweł Pietkiewicz ze statuetką Zarządu, 

 za najaktywniejsze koło w roku 2018 
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  Działalności Oddziału Koszalin  w roku  2018 

 
1. Organizacja Balu Elektryka  

2. Spotkanie w kole nr 18 z polarnikiem, Sebastianem Gleichem. 

3. WZD w Oddziale- wybór nowych władz na kadencję 2018-2022 

4. Dzień SEP na Politechnice Koszalińskiej organizowany przez koło nr 18 

5. Zrealizowano projekt w kole uczniowskim nr 5- Budowa transformatora Tesli. 

6. Wycieczka uczniów z koła nr 5 do MEW Jamno. 

7. Wyjazd grupy narciarzy na zawody w narciarstwie zjazdowym do Włoch 

8. Organizacja szkolenia Linie SN w systemie PAS. Osprzęt kablowy ENSTO 

9. Wycieczka do Gdańska dla uczniów z koła nr 5. 

10. Organizacja kolonii letnich w Sarbinowie dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie. 

11. Udział członków  studenckiego koła nr 18 w konkursie „Zbuduj mobilny pojazd elektryczny” w  w miejscowości 

Ząbki. 

12. Organizacja szkolenia z linii napowietrznych izolowanych nn oraz SN. 

13. Udział uczniów z koła nr 5 w Koszalinie w Ogólnopolskiej olimpiadzie wynalazczości. Zdobycie III miejsca w ka-

tegorii Pomoce Dydaktyczne. 

14. Organizacja spotkania emerytów z RD Koszalin 

15. Udział studentów z koła nr 18 w konkursie „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”, organizowanym w miejscowo-

ści Ząbki. Wyróżnienie za skonstruowany pojazd elektryczny. 

16. Współorganizacja i udział studentów z koła nr 18 w Pikniku Naukowym na Politechnice Koszalińskiej. 

17. Organizacja spływu kajakowego uczniów z koła nr 5 po rzece Radew. 

18. Wyjazd techniczny do Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. 

19. Zgłoszenie do konkursu zbudowanego przez uczniów z kola nr 5 ‘Transformatora Tesli” w Koszalinie. Nagroda 

dla zespołu od prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego 

20. Organizacja konkursu „Wiedzy elektrycznej i elektronicznej” w szkole ponad gimnazjalnej w Białogardzie 

21. Organizacja kolonii letnich w miejscowości Sarbinowo dla  dzieci z polskiej szkoły podstawowej w miejscowości 

Pikieliszki na Litwie 

22. Współudział w organizacji „Festiwalu żagli” dla dzieci ze szkół podstawowych. 

23. Organizacja obchodów 65- lecia Oddziału Koszalin. 

24. Szkolenie w kole nr 7 z technologii wykonywania połączeń opartych na materiałach termokurczliwych. 

25. Szkolenie z technik łączenia kabli przy połączeniach prasowanych oraz termokurczliwych oraz montażu osprzę-

tu.  

26. Szkolenie z rozdzielnic SN oraz zastosowania sensorów w energetyce. 

27. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe studentów Politechniki Koszalińskiej.  

28. Posiedzenie Zarządu Oddziału z szefami kół. 

29. Wycieczka do Portugalii dla najaktywniejszych ( społecznie i gospodarczo) członków Oddziału. 

30. Finał konkursu na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice Koszalińskiej. Nagrody SEP dla najlepszych stu-

dentów. 

31. Wycieczka do elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu dla uczniów z koła nr 5. 

32. Projekt kolegów z koła nr 18-  „Mechatroniczna proteza ręki” dla Grzesia Królaka. 

33. Udział SEP w raz z kołem nr 5 na targach branżowych „Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”. 

Prezentacja transformatora Tesli. 

34.  Organizacja akcji „ Świąteczna paczka dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie  w miejscowości Pikieliszki”.  

35. Spotkanie świąteczne z seniorami Oddziału. 

 Zenon Lenkiewicz 
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Oddziałowe spotkanie seniorów jest naszą 

wspaniałą tradycją pielęgnowana juz od 

bardzo wielu lat. Praktycznie bierze w nim 

udział około kilkadziesiąt osób. Z upodoba-

niem trzymamy się tego samego miejsca. 

Jest to siedziba  Oddziału Koszalińskiego 

NOT. Spotykają sie w grudniu, przed nad-

chodzącymi świętami ,seniorzy ze wszystkich 

kół, ich szefowie, a także Zarząd Oddziału. 

Charakter spotkania jest niezwykle miły ze 

znamionami spotkania wigilijnego, w świą-

tecznym nastroju, oraz tradycyjnymi świą-

tecznymi potrawami. Tak było i tym razem 

gdy spotkaliśmy się 18 grudnia. Przybyli jak 

zawsze seniorzy z kół w Białogardzie , Koło-

brzegu oraz Szczecinka, no i oczywiście z 

wielu kół koszalińskich. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

6 

 
  

 

Jubilaci seniorzy na grudniowym spotkaniu 

otrzymali listy gratulacyjne z upominkami. 

Wręczono także  statuetkę z podziękowa-

niami za wieloletnią aktywną działalność 

,dla kolegi Aleksandra Kowalskiego oraz 

medal im Kazimierza Szpotańskiego dla  

kolegi Mirosława Wieniawskiego. 
Za olbrzymie zaangażowanie w społeczną 

działalność związaną z budową mechatro-

nicznej protezy prawej dłoni dla siedmio-

letniego Grzesia z Koszalina wręczono dy-

plomy i nagrody dla kolegów z koła nr 18 : 

Leona Charkiewicza i Sebastiana Pecolta. 
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Statuetka dla kol Aleksandra Kowalskiego 

 

 
Od lewej Leon Charkiewicz i Sebastian Pecolt 

z dyplomami za budowę mechatronicznej  
protezy prawej ręki dla Grzesia  

 
 

 
Jubilat, Władysław Wiewióra z Kołobrzegu 
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Wiele osób z naszego oddziału zna już naz-

wę wsi Pikieliszki na Litwie. Oddalona od 

Wilna o około 25 km w rejonie Niemen-

czyńskim, jest zamieszkała w większości 

przez Polaków. Już jedenasty raz do ucz-

niów niewielkiego oddziału polskiej szkoły 

podstawowej przyjeżdża Mikołaj z Kosza-

lina. Od pięciu lat akcję tą organizuje parę 

nasz Oddział. Oznacza to co roku miesiąc 

intensywnych poszukiwań  środków finan-

sowych na tą akcję, zakup prezentów, pa-

czek i pomocy szkolnych a także ubranek 

dla uczniów tej szkoły, oraz ich transport 

do Pikieliszek. Jest to znaczny wysiłek or-

ganizacyjny. Liczba sponsorów zewnętrz-

nych ( oprócz naszego Oddziału) jest licz-

na i zmienia się co rok. Cieszy nas jednak 

fakt, że w naszym gronie jest grupa hoj-

nych osób wspierających tą akcje. Szcze-

gólne podziękowania w imieniu dzieci 

składamy kolegom: Andrzejowi Kleko-

ciukowi, Jackowi Szmytowi, Bogdanowi  

Grzelakowi. 

 

 
Halinka Lipska z paczkami w Koszalinie 

 
 

 
Już na miejscu w zimowych Pikieliszkach 

Ignacy Chrzanowski i Bronisław Olenkowicz  
z koła nr 7 
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Młodzież szkolna przed dworkiem marszałka J. Piłsudzkiego w Pikieliszkach 
 

 
Zawsze odwiedzamy Panią Leokadię Minginowicz, 

opiekunkę dworku i znawczynię  jego historii 

 
W prezencie otrzymaliśmy obraz z widokiem dworku 

 

Każdy nasz pobyt w Pikieliszkach wią-

że się z odwiedzinami Pani Leokadii 

Minginowicz opiekunki wspaniałego 

obiektu- biblioteki gminnej. Jest nim 

bowiem dworek letni rodziny marszał-

ka Józefa Piłsudzkiego. W 1930 roku 

dworek w Pikieliszkach stał się włas-

nością Aleksandry i Józefa Piłsudskich. 

Małżonkowie wymienili go za pod-

wileńskie Świątniki. Do Pikieliszek 

marszałek z żoną Aleksandrą oraz cór-

kami Jadwigą i Wandą przyjeżdżał la-

tem. Spędzali tu sześć tygodni. Przy 

wjeździe do alejki, która prowadzi do 

dworku, stała warta. Żołnierze miesz-

kali w oficynie, która stoi tu do dziś.  

Stały akcent historyczny wyjazdu- dworek Piłsudzkiego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1930
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Pi%C5%82sudska
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BConkowie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awi%C4%85tniki_(Litwa)&action=edit&redlink=1
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Pani Emilia Dzidziukiewicz i Ignacy Chrzanowski 

 

 
 

Józef Piłsudzki na ostatnim urlopie  
w Pikieliszkach, w 1934 r 

Przyjazd Marszałka do Pikieliszek był 

zawsze wielkim wydarzeniem opowiada 

Pani Emilia Dzidziukiewicz (93l), która  

w młodości  pracowała w kuchni Państwa 

Piłsudzkich. Przed przyjazdem sprzątano 

i czyszczono, dróżki posypywano pia-

seczkiem. Gdy Marszałek przejeżdżał 

aleją, dzieci zbierały się, żeby popa-

trzeć. Zawsze z samochodu rzucał im 

Pani Aleksandra Piłsudzka często 

spacerowała w pobliżu mojej mamy. 

Emilia Dzidziukiewicz, mieszkanka wsi 

Pietrucie, która niedługo skończy 93 

lata, pamięta, jak w czasie wojny w 

dworze działał szpital wojenny, zaś po 

wojnie umieszczono w nim admi-

nistrację kołchozu – kontynuuje pani 

Leokadia. Po  śmierci  marszałka , Alek-

sandra Piłsudska nie przyjeżdżała już do 

ich letniej rezydencji, kupiła dwór 

znacznie bliżej Warszawy, w Wólce Piet-

kowskiej pod Białymstokiem i tam od-

poczywała z córkami podczas wakacji. 

Dworek w Pikieliszkach nie ucierpiał 

podczas wojny, jednak wszystkie przed-

mioty, meble, które należały do rodziny 

Piłsudskich, w dziwny sposób zniknęły. 

Nie została nawet najmniejsza pamiąt-

ka. Obecnie w byłym dworze znajduje 

się sala, w której miejscowe Koło 

Związku Polaków organizuje różne 

imprezy. Odbywają się tu koncerty, 

spotkania, imprezy dla dzieci. Koncer-

tuje wiele zespołów folklorystycznych, w 

tym zespół z Pikieliszek „Jezioranka”. 
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Powitanie Mikołaja w szkole w Pikieliszkach 

 
 
 
 
  

 
 

 
Dla Mikołaja zawsze dzieci przygotują bogaty program artystyczny 
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Paczka w Sarbinowie od dzieci ze szkoły podstawowej 

 
Paczki także dla nauczycieli 

 



 
 

13 

 
  

 

 
Obiekt uniwersytecki gdzie odbywał się konkurs krasomówczy dla Polaków mieszkających na Litwie 

Polacy na Litwie zamieszkują głownie 

Wilno i najbliższe mu okolice. W Wil-

nie istnieje sporo polskich szkól śred-

nich. Oznacza to że wszystkie przed-

mioty są w nich wykładane w języku 

Polskim. Do uczniów tych szkół już po 

raz siódmy, adresowany był konkurs 

krasomówczy "Pięknie opowiedzieć 

małą ojczyznę".  
 

 
Komisja konkursowa 
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Członkowie komisji konkursowej, nasi przedstawiciele w 

towarzystwie Pani konsul Irminy  Szmalec 

 

 
Zenon Lenkiewicz wręcza nagrodę jednej z laureatek 

 
 
 
 

 
 

Nagrodzeni laureaci tegorocznego konkursu 
 

Od kilku lat nasz udział w tym konkursie 

jest szczególny. Jesteśmy głównym spon-

sorem nagród finansowych dla laureatów 

tego konkursu. Nasi przedstawiciele uczest-

niczą w komisji konkursowej, razem z przed 

stawicielem konsulatu w Wilnie, i organiza-

torami z Vytauto Didżiojo Universitetas.Jak 

w latach ubiegłych tak i obecnie wszyscy 

byliśmy oczarowani naszą wspaniała polską 

młodzieżą. Poziom wypowiedzi, bogactwo 

opracowań, sposób prezentacji, czystość i 

poprawność języka, budzą szacunek i po-

dziw. Mamy tam wspaniałych reprezentan-

tów naszej kultury. 
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Nowi  znajomi na Litwie 

 

 
Nasi koledzy z dyrektorem Ośrodka Kultury w Rudominie 

Panią Wiolettą Cereszka 

 
Mikołajkowa impreza dla dzieci z gminy Rudomina 

w pięknym  Ośrodku Kultury 

Tym razem nasz wyjazd na Litwę był jesz-

cze bardziej pracowity. Zabraliśmy ze sobą 

siatki oraz sporo piłek do gry w siatkówkę, 

dla polskiego domu kultury w miejscowo-

ści Rudomin w pobliżu Wilna. Przekazaliś-

my ten sprzęt młodym siatkarzom w Wil-

nie. Nie mogło się jednak obyć bez wizyty 

w Domu Kultury. Nie można było odrzucić 

uporczywego zaproszenia pani dyrektor 

Wioletty Cereszka. Następnego bowiem 

dnia odbywała się miła gminną imprezę, 

jaką było zapalenie świateł na gminnej 

choince, oraz impreza mikołajkowa dla 

najmłodszych. Ciekawym doświadcze-

niem dla nas był sposób prowadzenia 

imprezy mikołajkowej dla dzieci , miano-

wicie w trzech językach: polskim rosyjs-

kim i litewskim. Te społeczności zamiesz-

kują bowiem w gminie. 
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Jazda próbna autobusem elektrycznym   

Dzięki uprzejmości Komunikacji Miejskiej w Szczecinku, 
udało się po raz pierwszy podróżować autobusem elek-
trycznym. Sprowadzone autobusy są jeszcze w fazie te-
stów, sprawdzania pojemności akumulatorów, sprawno-
ści ładowania. Wrażenia z jazdy pozytywne. Nie ma żad-
nych wibracji, wewnątrz panuje cisza, najgłośniej pracuje 
wspomaganie kierownicy. Dopiero włączenie ogrzewania 
powoduje wzrost hałasu. Autobus na zewnątrz jest nie-
słyszalny, ale ma możliwość włączenia instalacji sygnalizu-
jącej dźwiękiem zbliżanie się pojazdu. Jazda jest płynna, 
pojazd posiada dobre przyspieszenie. Autobusy posiadają 
Wi-Fi i ładowarki USB do smartfonów. Dzięki dostępności 
mobilnego internetu bilet będzie można zakupić we-
wnątrz pojazdu używając np. karty płatniczej. Poza jazdą 
autobusem odbyła się prezentacja pojazdu oraz 10-
stanowiskowego systemu ładowania autobusów. System 
ładowania składa się z dwukomorowej abonenckiej stacji 
transformatorowej 2x 630 kVA i 10 oddzielnie zasilanych 
ze stacji stanowisk łądowarek o mocy 80 kVA każde. Au-
tobus ma konstrukcję segmentową, jest złożony z części 
pochodzących praktycznie z całego świata. Zasadnicze 
wyposażenie - sterowanie i silnik pochodzą z Kanady 
(firma TM4), akumulatory są składane w Polsce z kana-
dyjskich części, system dostępu - Rawag BODE z Rawicza, 
system informacji podróżnych i autokomputer SIL - z 
firmy SIMS Bydgoszcz, system gaśniczy FIWAGUARD 
prod. firmy Systemy Autobusowe sp. z o.o., gniazdo ła-
dowania ENIKA Łódź. Nowe środki transportu wprowa-
dzają nowe zagadnienia do rozwiązania w czasie ich eks-
ploatacji, np.: jak mają przebiegać badania techniczne, 
czy stacje diagnostyczne będą sprawdzać bezpieczeństwo 
elektryczne? Kierowcy obsługujący urządzenie elektrycz-
ne, jakim jest autobus posiadają zaświadczenia kwalifika-
cyjne, mechanicy również. Między innymi o tych spra-
wach opowiadał nam Prezes KM Szczecinek, Tomasz 
Merk. Razem z Dyrektorem Technicznym p. Mariuszem 
Motylem pokazali dużą znajomość tematu i spore zaan-
gażowaniem wręcz pasję, która przełożyła się na sprawną 
realizację inwestycji. Szczecineckie "elektryki" to pierwsze 
autobusy elektryczne na Środkowym Pomorzu a ich ilość 
świadczy o dużym sukcesie w zakresie pozyskania środ-
ków finansowych. Decyzja o ich sprowadzeniu do Szcze-
cinka została podjęta w 2016 roku, więc stosunkowo 
szybko się zmaterializowała. Uważamy to za ogromny 
sukces naszego kolegi. Trudno sobie wyobrazić ile przy 
tym było niespodziewanych przeszkód natury formalnej, 
technicznej i materialnej. Tym większe uznanie dla Preze-
sa KM w Szczecinku, a prywatnie Kolegi z naszego Koła 
SEP. Ta nowoczesna inwestycja ma jeszcze inny aspekt. 
Dzięki wprowadzeniu autobusów elektrycznych mamy 
nadzieję na dalszy rozwój szczecineckiego środowiska 
elektryków.  

Mariusz Piotrowicz 
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Koszalińscy najmłodsi żeglarze  ćwiczący przed zawodami 
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z młodzieżą 
w klubie BAŁTYK 

 
Szef  naszego Oddziału SEP ( drugi z prawej) na spotkaniu świątecznym w klubie Bałtyk 

W  mijającym roku wsparliśmy finansowo dzia-

łalność klubu lekkoatletycznego Bałtyk w Ko-

szalinie stając się jego członkiem wspierają-

cym. W okresie przedświątecznym odbyło sie 

uroczyste spotkanie sportowców , trenerów i 

członków wspierających. Na spotkanie przyby-

ła  bezpośrednio z dworca kolejowego naj-

większa gwiazda klubu, Małgorzata Hołub-

Kowalik.  Nowy Zarząd zaprezentował  najważ-

niejsze osiągnięcia sportowców w minionym 

roku ( zestawienie obok). Spotkanie zakończy-

ło się w miłym świątecznym nastroju,  z na-

dziejami na znaczące sukcesy w nadchodzą-

cym 2019 roku. 

 

 

Ważniejsze osiągnięcia  zawodników klubu 
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Jeszcze przed oczekiwanym remontem pomieszczeń 

przyszłego muzeum grupa kilku kolegów solidnie się 

napracowała. Koledzy Waldek Mieżaniec oraz Tadeusz 

Żak, przywrócili dostawę energii elektrycznej do po-

mieszczeń muzealnych. Ma to oczywiście charakter 

tymczasowy, ale umożliwia swobodne poruszanie sie, 

a także doraźną ekspozycję posiadanych eksponatów 

oraz plansz związanych z historią Zakładu Energetycz-

nego Koszalin ( obecnie spółki ENERGA). Zwieziono      

" transformator Tesli ", zbudowany przez uczniów z 

koła nr 5 w "Koszaliński Elektroniku". Transformator 

został ostatnio zmodernizowany ( nowe uzwojenie 

wtórne ) i po instalacji w pomieszczeniach przyszłego 

muzeum z sukcesem uruchomiony. Film można oglą-

dać na stronie internetowej szkoły. 
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W najbliższym czasie spodziewamy 
się pełnomocnika zarządu ENERGA 
SA ds. budowy muzeum pana Krzy-
sztofa Halagiera.  Liczymy także na 
szybkie rozpoczęcie prac budow-
lanych związanych z remontem 
pomieszczeń przeznaczonych na 
muzeum. Pomieszczenia są włas-
nością ENERGA  Operator SA. Cie-
szyć może fakt, że stale przybywa 
nam historycznych eksponatów. 
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Historia Oddziału - cz.5 
W marcu 1978 r. w Kołobrzegu, odbyło się XXI Wal-

ne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które odbyło 

się połączone z obchodami jubileuszu 25-lecia ist-

nienia Oddziału Koszalińskiego SEP. Zarząd Oddziału 

został wybrany, na kadencję do 1980 r., w prawie 

niezmienionym składzie. Funkcję Prezesa objął po-

nownie Stanisław Cisłak. Oddział Koszaliński został 

odznaczony medalem pamiątkowym „Za zasługi dla 

Koszalina”. Nowo wybrany Zarząd postawił sobie za 

zadanie utrwalanie i pogłębianie dotychczasowych 

osiągnięć. W sierpniu 1979 roku złożył wizytę w Od-

dziale Koszalińskim Prezes Zarządu Głównego SEP 

Tadeusz Dryzek. 

 

Ważnym wydarzeniem w życiu Oddziału, a w szcze-

gólności Koła SEP przy Wojewódzkim Urzędzie Tele-

komunikacji, była inauguracja w Koszalinie w maju 

1979 r., XI Międzynarodowego Dnia Telekomunika-

cji w Polsce. W uroczystościach wzięli udział m.in. 

Wice prezes SEP Edmund Jankowski i Minister Łącz-

ności Edward Kowalczyk. 

 

Udział naszego Stowarzyszenia w Organizacji Kosza-

lińskich Dni Techniki był bardzo wysoko oceniony 

przez Radę Oddziału Wojewódzkiego NOT. W latach 

1978 i 1979 w ramach konkursu „Za wybitne osią-

gnięcia w dziedzinie techniki”, członkowie SEP z 

Koła przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji 

w Koszalinie otrzymali wyróżnienia. Rok 1980 przy-

niósł nagrodę zespołową II stopnia dla członków 

SEP z Koła przy Fabryce Podzespołów Radiowych 

„Elwa” w Kołobrzegu. 

 

Schyłek lat 70, pogłębiający się kryzys gospodarczy 

odciska swoje piętno również na Stowarzyszeniu 

Elektryków Polskich. Ukazało się, w tym okresie, 

wiele przepisów ograniczających działalność SEP. 

Pojawił się zakaz udziału specjalistów w organizo-

wanych przez SEP konferencjach naukowo-

technicznych, zakaz wykonywania wszelkich prac 

bez zgody pierwszego pracodawcy, zakaz wykony-

wania wszelkich prac płatnych przez osoby pełniące 

funkcje kierownicze i samodzielne. Limitowano 

fundusz bezosobowy płac, co utrudniło prowadze-

nie działalności szkoleniowej, komisji kwalifikacyj-

nych, konferencji, odczytów, wycieczek. 
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  W maju 1980 r. Oddział, wspólnie z Energopomia-

rem Gliwice i Zakładem Energetycznym Koszalin 

zorganizował ogólnopolską konferencję naukowo-

techniczną „Problemy eksploatacji transformato-

rów wielkiej mocy”. Wzięło w niej udział 55 nau-

kowców oraz specjalistów wytwórców i eksploata-

torów z całej Polski. Udział wzięli również goście 

zagraniczni i przedstawiciele Ministerstwa Energe-

tyki i Energii Atomowej. W dniu 13.12.1980 r. w 

Koszalinie odbyło się XXII Walne Zgromadzenie 

Delegatów Oddziału. W wyniku wyborów, na czele 

Oddziału Koszalińskiego stanął Lech Czołba. Po-

czątek działalności nowych władz Oddziału zbiegł 

się z okresem znaczących zmian społecznych i go-

spodarczych w Polsce. 13.12.1981 r. został wpro-

wadzony w kraju stan wojenny. 

 

 Zmiany w Polsce nie pozostały bez wpływu na 

działalność Oddziału. W sprawozdaniu Zarządu 

Oddziału za ten okres czytamy: „Potrzebna w na-

szej działalności jest rzetelność, rzeczowość i au-

tentyczna krytyka, niezależność i samodzielność 

rozumnie powiązana z ogniwami władzy pań-

stwowej. Musimy również wykształcić w sobie 

tolerancję dla odmienności poglądów i opinii, 

umiejętności stosowania kompromisów, posza-

nowania cudzego zdania, o co w okresie kryzysu 

gospodarczego jest na co dzień trudno.” 

 

 

Liczba kół zmniejszyła się o 7 jednostek a liczba 

członków SEP spadła o 126 osób i wyniosła na ko-

niec kadencji 560 członków Stowarzyszenia. W 

1981 r. rozwiązano koła: nr 15 przy „ZETO w Ko-

szalinie, nr 17 przy WSOWOPK i nr 29 przy Zakła-

dach Obliczeniowych Przemysłu Budowlanego 

ETOB. Rok 1982 przyniósł utratę kół: nr 11 przy 

WPHW w Koszalinie, nr 14 przy Biurze Projektów 

PROMOR, nr 28 prze Zespole Szkół Elektryczno 

Elektronicznych w Koszalinie, a rok 1983 wiązał się 

z rozwiązaniem Koła nr 20 przy Biurze Projektów 

Urbanistycznych i Komunalnych w Koszalinie. 

Rozwiązanie tego ostatniego Koła nastąpiło na 

wniosek samych członków SEP w Kole, którzy 

przeszli do Koła przy Biurze Projektów „Miastopro-

jekt” w Koszalinie. Daje się wyraźnie zauważyć 

zjawisko, podupadania działalności kół w podupa-

dających zakładach województwa, a dużą aktyw-

ność kół w zakładach silnych ekonomicznie. 

 
 

W latach 1981 – 1983 zorganizowano w Oddziale 

łącznie 20 kursów drugiego stopnia oraz 16 kursów 

trzeciego stopnia dla łącznej liczby 726 słuchaczy. 

Liczba kursów oraz ich uczestników rozkładała się, 

w wymienionym okresie, równomiernie na 

poszczególne lata. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW0K28kYffAhWQKiwKHS3oCRwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.polskieradio.pl/101/1492/Artykul/1702096,36-lat-temu-wprowadzono-w-Polsce-stan-wojenny&psig=AOvVaw2KFQXOHlUdpFTMehrOG0r3&ust=1544045872618760
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   Działalność egzaminacyjna, prowadzona przez 

Oddział, realizowana była przez Komisję Egzami-

nacyjną kierowaną przez Stanisława Ościka Komi-

sja przeegzaminowała 1741 oób, z których 1539 

zaliczyło egzaminy z wynikiem pozytywnym. Reak-

tywowane przed rokiem 1980 Sekcje Naukowo-

Techniczne Energetyczna i Elektroniki, ponownie 

zaczęły rozwijać swoją działalność. Sekcja Energe-

tyczna wspólnie z Komitetem Oddziału Woje-

wódzkiego NOT zajmowała się zagadnieniami ma-

łych elektrowni wodnych i budową eksperymen-

talnej elektrowni wiatrowej. Rok 1982 przyniósł 

powołanie do życia w maju Grupy Rzeczoznawców 

SEP a w roku 1983 Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP. 

Głównym animatorem tego sukcesu był Artur Raj-

ca, który równocześnie objął kierownictwo Ośrod-

ka.W okresie kadencji zorganizowano dwie konfe-

rencje naukowo- techniczne. Pierwszą była zorga-

nizowana przez Koło przy TELZAS Szczecinek, wraz 

z Centralnym Kolegium Sekcji Urządzeń Zasilają-

cych w Telekomunikacji, konferencja „Rozwój 

produkcji urządzeń zasilających dla potrzeb tele-

komunikacji”. Konferencja odbyła się w dniach 8-

10 września 1982 r. w Szczecinku. Druga konfe-

rencja to „Ocena aktualnych metod eksploatacji i 

utrzymania telefonicznych central miejskich sys-

temu PC-1000 C”, która odbyła się w Kołobrzegu 

w dniach 1-3 grudnia 1983 r. Konferencję zorgani-

zowano z inicjatywy Sekcji Naukowej Elektroniki. 

 

W konferencji uczestniczył Wiceminister Łączności 

Władysław Gurgul. Oprócz wymienionych konfe-

rencji, w okresie kadencji, zorganizowano 101 

sympozjów i narad oraz 69 odczytów dotyczących 

różnej tematyki. Wydarzeniem o dużym znaczeniu 

w kraju było powołanie, z inicjatywy Kół SEP i 

SIMP przy TEPRO w Koszalinie oraz wydatnym 

współudziale Oddziału Koszalińskiego SEP - Pol-

skiego Komitetu Próżni i Techniki Elektronowiąz-

kowej w Koszalinie. Kontynuowane było prowa-

dzenie konkursu „Młodzi inżynierowie dla elektry-

ki”. Konkurs posiada już pięcioletnią tradycję i jest 

organizowany przez Oddział i Koło przy Wyższej 

Szkole Inżynierskiej. Nagrodzono sześć prac dy-

plomowych z różnych dziedzin elektryki, a zakoń-

czenie konkursu miało, jak co roku, uroczystą od-

prawę. Znaczącymi imprezami, które Oddział wy-

korzystywał do popularyzacji elektryki, były co-

roczne Koszalińskie Dni Techniki. Stowarzyszenie 

zaakcentowało swoją obecność na KDT udziałem 

w konkursie „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

techniki”. Rok 1981 przyniósł nagrodę zespołową 

pierwszego stopnia oraz nagrodę indywidualną 

drugiego stopnia dla Koła SEP przy Zakładach Na-

prawczych Sprzętu Medycznego oraz zespołowe 

wyróżnienie dla Koła przy ELWIE w Kołobrzegu. 

Rok 1982 nie był gorszy, Koło przy ELWIE w Koło-

brzegu uzyskało zespołową nagrodę drugiego 

stopnia oraz zespołowe wyróżnienie. Za udział w 

XV Koszalińskich Dniach Techniki, Oddział został 

wyróżniony dyplomem Rady Wojewódzkiej Na-

czelnej Organizacji Technicznej.  

Opracował- Jerzy Giszczak 
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U Leszka 
Orzecha 

Każda pora roku daje pole do popisu 

na ogródkach działkowych. W grudniu 

mamy do wyboru bałwana lub Miko-

łaja. Ponieważ w tym roku śniegu ( jak 

widać na zdjęciach)  było jak na lekars-

two, pozostał Mikołaj a w zasadzie cała 

ich rodzina. Nawiedziła ona posiadłość 

naszego kolegi Leszka Orzecha. Znamy 

Leszka z poprzednich wydań gazetki. 

Gratulujemy poczucia humoru i praco-

witości. 
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ciekawostki 
energetyczne 
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Waldemar Bartelik 

Żegnamy naszego 
kolegę i szefa dla 

wielu z nas (lat 70) 
 

Waldemara 
Bartelika 

Choć nie był członkiem naszego, lecz 
gdańskiego Oddziału, to dla wielu z nas 
był szefem, prezesem a przede wszystkim 
wspaniałym człowiekiem. Waldemar 
Bartelik  był bowiem założycielem ( w  ro-
ku 2002  Gdańskiej Kompanii Energetycz-
nej ENERGA SA w wyniku konsolidacji 
ośmiu zakładów energetycznych w tym 
naszego koszalińskiego )  a następnie  
pierwszym prezesem  koncernu ENERGA  
SA, który powstał w 2005 roku. W tym też 
roku został uznany za najlepszego 
menedżera na Pomorzu. Tytuł ten jest 
przyznawany przez kapitułę złożoną z 
profesorów ekonomii, dziennikarzy 
ekonomicznych prasy i telewizji, prze-
wodniczących samorządów gospodar-
czych i klubów biznesowych oraz szefów 
największych pomorskich firm- laureatów 
plebiscytu poprzedniej edycji. 

Oto  wspaniały wpis poświęcony 
Waldemarowi Bartelikowi na blogu De 

morituris.. 
 
Każdy człowiek żyjący w tych niejed-
noznacznych czasach jest oceniany 
niejednoznacznie. Ja współpracę z nim 
wspominam bardzo dobrze. Szkoda 
chłopa. Miał pomysł na gospodarkę, 
trzeźwo patrzyła na uwarunkowania 
rynkowe, ale nie zapominał też o pra-
cownikach. Dyrektor "starego chowu" 
który znał się na tym, co robi. Nie mu-
siał podpierać się zdjęciami z "ukocha-
nym przywódcą" - niezależnie od tego 
kto tym "ukochanym przywódcą" aku-
rat jest. 


