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Spis treści 

    W WYDANIU 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

początek tego roku wiąże się z przykrym 

zdarzeniem w naszym stowarzyszeniu. 

Nasze grono opuścił wieloletni Prezes 

SEP, osoba ciesząca się w stowarzy-

szeniu wielką charyzmą, który przez lata 

budował w stowarzyszeniu koleżeńskie 

wręcz przyjacielskie relacje. W pogrze-

bie Jacka Szpotańskiego wzięły udział 

przedstawiciele prawie wszystkich 

Oddziałów. Nasz oddział reprezento-

wały dwie osoby w tym przyjaciel 

zmarłego, kolega Jacek Zawadzki.  

W związku z ogłoszonym w styczniu 

dniem żałoby, przełożony został na 

następny miesiąc, planowany kostiu-

mowy bal elektryka. 

Miłą informacją jest sygnalizowana w 

zeszycie aktywność kół młodzieżowych 

w kole nr 5 oraz 18. 

 
Z poważaniem  
 
Zenon Lenkiewicz 
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JACEK SZPOTAŃSKI – OSTATNIE POŻEGNANIE 

W dniu 14 stycznia 2019 r. na Starych Powąz-

kach w Warszawie bardzo licznie zgromadzili-

śmy się na pożegnaniu zmarłego w dniu 3 

stycznia br. Kolegi Jacka Szpotańskiego – 

Członka Honorowego i byłego Prezesa SEP. 

Mszę św. pogrzebową w kościele p.w. św. Ka-

rola Boromeusza odprawiło dwóch celebran-

sów. Odczytane zostało krótkie wspomnienie o 

Zmarłym, przygotowane przez Rodzinę oraz 

okolicznościowe pismo od ks. dr Sławomira 

Zygi – krajowego duszpasterza elektryków, 

energetyków i elektroników. 

 

Po uroczystości urna z prochami Jacka Szpotań-

skiego spoczęła w grobowcu rodziny Szpotańskich 

na przykościelnym cmentarzu (kw. 53, rząd VI). 

Zgodnie z wolą Zmarłego, by nikt z uczestników 

tej smutnej uroczystości nie zmarzł, przy grobie 

nie było przemówień – zebranym towarzyszyła 

tylko muzyka skrzypcowa. Spotkanie wspomnie-

niowe, którego organizację przygotowali: Zarząd 

Główny i Biuro SEP w Warszawie, Polskie Towa-

rzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

oraz Oddział Warszawski SEP, zostało zorganizo-

wane w sali „A” budynku Domu Technika NOT w 

Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, a do udziału w 

nim zostali zaproszeni wszyscy chętni do uczcze-

nia pamięci Zmarłego. 
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Spotkanie to rozpoczął Piotr Szymczak - prezes 

SEP witając wszystkich obecnych i wyrażając 

im podziękowanie zarówno za udział w po-

grzebie, jak i tym spotkaniu. Następnie wygło-

sił mowę wspomnieniową o Jacku Szpotańskim 

i zaprosił do zabierania głosu i przekazania 

wspomnień o współpracy i działalności Zmar-

łego. 

 Kolejno głos zabierali, dzieląc się wspomnie-

niam między innymi: 

 Wojciech Tabiś – przedstawiciel Pol-

skiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdzia-

łu Energii Elektrycznej (PTPiREE), 

 Ryszard Marcińczak – Prezes O. War-

szawskiego SEP, 

 Roman Kuczkowski – PTPiREE, 

 przedstawiciel O. War-

szawskiego SEP, 

 Andrzej Pazda - PTPi-

REE, O.Poznański SEP, 

 prof. Jerzy Hickiewicz - 

Członek Honorowy SEP z 

O. Opolskiego SEP, 

 Zbigniew Lubczyński - 

Członek Honorowy SEP z 

 Zbigniew Filinger - przedstawiciel O. 

Warszawskiego SEP, 

 Andrzej Pazda - PTPiREE, O.Poznański 

SEP, 

 prof. Jerzy Hickiewicz - Członek Honoro-

wy SEP z O. Opolskiego SEP, 

 Zbigniew Lubczyński - Członek Honoro-

wy SEP z O. Wrocławskiego SEP, 

 Ryszard Migdalski – doradca Prezesa SEP 

ds. rozwoju przemysłu elektrotechnicz-

nego, O. Bielsko-Bialski SEP, 

 prof. Kazimierz Cywiński – O. Białostocki 

SEP, 

 Teresa Marchwicka – krewna rodziny 

Szpotańskich, 

 Andrzej Wadowski – prezes koła SEP w 

RE w Busku Zdroju, O. Kielecki SEP, 

 Bogumił Dudek – przewodniczący PK 

Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, 

 Aleksander Gul - przedstawiciel firmy  

W podsumowaniu spotkania sformułowa-
no wnioski dotyczące celowości opracowa-
nia księgi pamiątkowej i monografii po-
święconej życiu i działalności Jacka Szpo-
tańskiego a nawet Sagi Rodu Szpotańskich, 
tak bardzo zasłużonych dla Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, polskiej energetyki i 
polskiego przemysłu elektrotechnicznego. 
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W publikacji „Historia SEP 1919–1999” okres peł-

nienia funkcji prezesa SEP przez Jacka Szpotańskie-

go został opisany następująco: „Niewątpliwie w 

trudnym dla kraju i społeczeństwa okresie udało się 

prowadzić działalność stowarzyszeniową możliwie 

bez wstrząsów. Udało się ochronić Stowarzyszenie 

od prób uwikłania w działalność polityczną. Udało 

się również utrzymać konsolidację środowisk elek-

tryków i przeciwdziałać tendencjom dezintegracyj-

nym, np. w postaci podejmowanych prób tworzenia 

nowych stowarzyszeń. Wdrażano w tym okresie 

zasady koleżeńskiej współpracy i wysoki poziom 

kultury współżycia między innymi poprzez szerzenie 

idei „SEP – Stowarzyszeniem przyjaciół”. Dzięki te-

mu wytworzył się w Stowarzyszeniu swoisty klimat 

przyjaźni i zaufania”. Jacek Szpotański miał wizję 

polskiej energetyki i roli, jaką powinno odgrywać 

Stowarzyszenie. W odniesieniu do spraw energetyki 

zawodowej miał duże ograniczenia wynikające z 

ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. 

W odniesieniu do SEP, takie ograniczenia występo-

wały już w dużo mniejszym stopniu. W okresie, kie-

dy pełnił funkcję prezesa SEP,  w stowarzyszeniu 

opracowano dziesiątki opinii, ekspertyz, koncepcji i 

raportów w zakresie elektryki. Opracowania te były 

adresowane przede wszystkim do rządu, parlamen-

tu i Polskiej Akademii Nauk (PAN). Inspirował 

współpracę  SEP ze stowarzyszeniami elektryków w 

innych krajach, przede wszystkim  Francji, Niemiec, 

Węgier i Włoch. Podtrzymywał organizowanie na 
przemian Dni Elektryki Polskiej w tych krajach i w 

Polsce Dni Elektryki – Francji, Niemiec i Węgier. Był 

inicjatorem ustanowienia Dnia Elektryka - 10 

czerwca, uroczystości organizowanej przez SEP. Po 

kilku latach polski dzień elektryka został podjęty  

 

przez stowarzyszenia w innych krajach i przyjął 

nazwę „Międzynarodowy Dzień Elektryka”. 

Ważnym osiągnięciem było ożywienie działal-

ności BBJ - Biura Badawczego ds. Jakości SEP, a 

następnie ulokowanie jego poszczególnych 

jednostek na terenie Instytutu Elektrotechniki 

w Międzylesiu. Jako prezes stowarzyszenia 

inspirował działalność poszczególnych Oddzia-

łów SEP. Często uczestniczył w roboczych po-

siedzeniach zarządów tych oddziałów. Brał też 

udział w większości ważnych spotkań i uroczy-

stościach organizowanych na terenie poszcze-

gólnych  oddziałów. Był osobą rozpoznawalną 

w całym środowisku elektryków, także nie 

zrzeszonych w SEP. Jacek Szpotański był rów-

nież inicjatorem współpracy ze stowarzysze-

niami nie zrzeszonymi w Naczelnej Organizacji 

Technicznej, jak SARP, PTE.Był członkiem wielu 

organizacji technicznych,  gospodarczych i spo-

łecznych. Między innymi: CIGRÉ UNIPEDE Pol-

skiego Komitetu Światowej Rady Energetycz-

nej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdzia-

łu Energii Elektrycznej (PTPiREE), Stowarzysze-

nia Przemysłowców Polskich, Akademii Inży-

nierskiej, Polskiego Towarzystwa Nukleonicz-

nego oraz Stowarzyszenia Rodu Duninów.Był 

również członkiem Polskiego Komitetu Wiel-

kich Sieci Elektrycznych (PKWSE),  

Jacek Szpotański do końca swoich dni utrzy-

mywał ożywione kontakty z władzami i człon-

kami Stowarzyszenia Elektryków Polskich  

Opracowanie: Ryszard Frydrychowski i Zbi-

gniew Filinger 
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CENTRALNA KOMISJA ORGANIZACYJNA 

 

W styczniu nasz przedstawiciel, Zenon Lenkiewicz 

został powołany do Centralnej Komisji Organizacyjnej 

SEP. Komisja ta zajmować się będzie: 

a. opiniowaniem wniosków w sprawie wykładni 
statutu SEP oraz interpretacji regulaminów, 

b. opiniowaniem regulaminów i innych dokumentów 
organizacyjnych centralnych jednostek organiza-
cyjnych,  

c. opiniowaniem wniosków dotyczących powoływa-
nia, rozwiązywania lub przekształcania centralnych 
jednostek organizacyjnych, 

d. prowadzenia innych prac z zakresu zagadnień or-
ganizacyjnych na zlecenie Zarządu Głównego. 

 

Wyniki swych prac, wnioski i opinie komisja przedsta-
wia Zarządowi Głównemu 
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  w kole  nr  5 

 

Dnia 21 stycznia  w " Koszalińskim 

Elektroniku" zebrali się członkowie 

koła nr 5  w związku z wyborami 

uzupełniającymi.  Wybrano za-

stępcę prezesa koła, oraz sekre-

tarza. Biorący udział w spotkaniu, 

Zenon Lenkiewicz  po zakończeniu 

wyborów przedstawił ogólne za-

łożenia związane z uczestnictwem 

koła w obchodach jubileuszu 100-

lecia SEP  
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  OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 

NA 100-LECIE SEP 

 
Zespół z koła nr 5 organizujący olimpiadę wiedzy technicznej z okazji 100-lecia SEP 

Szef koła nr 5, Paweł Pietkiewicz wraz    

z grupą członków koła podjęli się dość 

ambitnego wyzwania, mianowicie orga-

nizacji  " Olimpiady technicznej na 100-

lecie SEP". Odbyło się pierwsze  spotka-

nie siedmioosobowego zespołu poświę-

cone wstępnym założeniom olimpiady. 

Określono adresatów konkursu, formę , 

zakres, czas i miejsce części teoretycznej 

 

 

Przyjęte wstępne założenia " Olimpiady 
technicznej": 

 adresatami będą uczniowie szkół 
średnich o profilu elektrycznym 

 zakłada się udział uczniów określo-
nych kilku szkół w otoczeniu Kosza-
lina 

 finał konkursu winien sie odbyć w 
maju br. 

 olimpiada będzie miała dwa etapy 
wstępny teoretyczny i finałowy 
praktyczny  

 część teoretyczna odbędzie się w 
macierzystych szkołach 

 część praktyczna w "Koszalińskim 
Elektoniku"  
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Koło nr 18 wraz ze studentami Wydziału Tech-

nologii i Edukacji i Wydziału Elektroniki i Informa-

tyki rozpoczęło prace nad dwoma ciekawymi pro-

jektami. Pierwszym projektem jest budowa proto-

typu muzycznej cewki Tesli. Urządzenie będzie wy-

posażone w generator zbudowany w oparciu o 

tranzystory mocy, tak aby wyładowania elektrycz-

ne były modulowane częstotliwością fali akustycz-

nej co umożliwi pośrednio poprzez układ elektro-

niczny generowanie przez cewkę Tesli dźwięków 

muzyki i działanie jej jako głośnika. Jeśli projekt 

zostanie zrealizowany z sukcesem, będzie on pod-

stawą do zbudowania dużej muzycznej cewki Tesli.  

Opracował Sebastian Pecolt 

 

 
 
 

 

W kole studenckim 
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  Drugim projektem jest instalacja nieza-

leżnie zasilanych i sterowanych żaró-

wek RGB (kolorowych), które będą mo-

gły być umieszczone w poszczególnych 

oknach budynku, tak aby tworzyły jed-

nostkowe piksele, które będą mogły się 

zapalać w różnych kolorach nieza-

leżnie od siebie.  Prace nad projektami 

będą trwały prawdopodobnie do 

czerwca tego roku. Zarówno muzyczna 

cewka Tesli, jak i instalacja świateł bę-

dą mogły być wykorzystywane do pro-

mocji Koła SEP i Politechniki Koszaliń-

skiej w trakcie trwania dni otwartych, 

festiwali nauki, czy pikników nauko-

wych. Opracował Sebastian Pecolt 

 

 
 

 
 
 
 

Po raz pierwszy w tym miesięczniku 
pojawił się znak 100-lecia SEP. Sądzę że 
będzie on towarzyszył wielu artykułom 
umieszczanym w SEPIKU,  w całym bie-
żącym roku. Będą tym znakiem sygno-
wane nasze imprezy związane z jubile-
uszem i obchodzone w Oddziale  a tak-
że wydarzenia na szczeblu krajowym. 
Jako Oddział wystąpiliśmy do Zarządu 
SEP w Warszawie  o nadanie naszemu 
Oddziałowi honorowego imienia Jacka 
Szpotańskiego. Kolega Jacek był wielo-
letnim Prezesem SEP ( informacja na 
następnej stronie), a jednocześnie 
przyjacielem wielu naszych kolegów, w 
tym; Jacka Zawadzkiego, Stanisława 
Radzikowskiego, Piotra Myślińskiego, 
Leszka Czołby itd. 
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Poczet prezesów 

SEP 
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Budowa  piątego bloku elektrowni 

 
Transport generatora nr 5 

. 
 

elektrownia  Opole 
W połowie stycznia  br. jeden z 
dwóch najnowszych bloków ( nr 
5) Elektrowni Opole  został włą-
czony do systemu i zaczął do-
starczać energię elektryczną do 
systemu. Szacuje się, że gene-
rowana przez uruchomiony 
blok energia, zaspokoi zapo-
trzebowanie około 4 mln gos-
podarstw domowych.  

Generator  nr 5 , o mocy 958 
MW jest największym pracuj-
cym w Polsce. Został w Pol-
sce wyprodukowany. Jego 
wielkość to 13,92 na 4,20 na 
4,28 m. Długość użytych 
przewodów w generatorze 
wynosi 123 km. Nowoczesna 
technologia pozwala na uzys-
kanie sprawności bloku na 
poziomie 45%. Teraz elek-
trownia Opole zaspokajać 
będzie 8% krajowego zapo-
trzebowania. 

Elektrownia jest trzecią co do 
wielkości elektrownią w Polsce 
a zarazem największą inwesty-
cją w III RP. Za kilka miesięcy 
planowane jest uruchomienie 
bloku nr 6. Inwestycje są  reali-
zowanane przez PGE . Elek-
trownia jest także niechlubnym 
rekordzistą jeżeli chodzi o czas 
budowy (ponad 40 lat) zakłada-
nych sześciu bloków. 

https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2019/01/elektrownia_opole_pge_wegiel.png
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3fvXmYLgAhVCCywKHRyOB34QjRx6BAgBEAU&url=https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tragedia-w-opolu-smierc-przy-rozbudowie-elektrowni-aa-PeV5-DwBk-Zr2y.html&psig=AOvVaw3gbFywwfn66NDgXK2C9r9A&ust=1548274240809538
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAgsqBmoLgAhVH2CwKHfB4A9YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/najwiekszy-w-polsce-generator-pradu-przyjechal-do-elektrowni-opole-zdjecia-55116.html&psig=AOvVaw3gbFywwfn66NDgXK2C9r9A&ust=1548274240809538
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Elektrownia  Ostrołęka 

 
 

 
 
 
 
 

Decyzja o rozbudowie elektrowni węglowej 

Ostrołęka zapadła w roku ubiegłym w obec-

ności ministra Tchórzewskiego. Jest to 

wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy 

Enea, realizowana na podstawie umowy 

inwestycyjnej, przez spółkę celową Elek-

trownia Ostrołęka sp. z o.o. Generalny 

Wykonawca, GE Power, wybuduje w trybie 

„pod klucz” kondensacyjny blok energe-

tyczny o mocy elektrycznej 1 000 MW 

i o sprawności na poziomie 46%. 

Zdaniem ministra Tchórzewskie-
go  Elektrownia Ostrołęka ,to os-
tatnia rozbudowywana elektrow-

nia węglowa w Polsce". 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnqabspoLgAhXELFAKHY_5CWgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/elektrownia-ostroleka-swietuje-60-urodziny-zdjecia--55474.html&psig=AOvVaw0c--23xsRZ6QaooBIJu2Jx&ust=1548277895495412
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrLeTqILgAhXMJVAKHWYuAz0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.elektro.info.pl/aktualnosc/id7725,elektrownia-ostroleka-ze-zwiekszona-moca&psig=AOvVaw0c--23xsRZ6QaooBIJu2Jx&ust=1548277895495412
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OZE na świecie 
 

Elektrownia słoneczna 

o mocy  560 MW już 

pracuje .Jest najwięk-

szą elektrownią sło-

neczną na świecie, a 

znajduje się w Maroko 

Największa na świecie elektrownia słonecz-

na Noor  zlokalizowana na pustyni w po-

bliżu marokańskiego miasta Warzazat, skła-

da się z czterech różnych elektrowni. Dwie z 

nich zbudowane są z parabolicznych luster 

trzecia z wieżą słoneczną a czwarta z podłą-

czona jest do solankowych magazynów 

energii co umożliwia pracę elektrowni w 

pełną mocą przez 7,5 godziny . Elektrownia 

została zaprojektowana do pracy w szczycie 

zapotrzebowania na moc - przez 5 godzin 

dziennie. Rząd Maroka ogłosił nowe cele 

energetyczne polegające na zwiększeniu 

potencjału energii odnawialnej w bilansie 

energetycznym do 42% w 2020 roku co 

oznacza osiągnięcie poziomu 2 GW. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih99qOtITgAhWIhqYKHWuWBioQjRx6BAgBEAU&url=https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/9/45515,stal-arcelora-na-budowie-najwiekszej-na-swiecie-elektrowni-slonecznej&psig=AOvVaw1UG5fKoFgU-Eks1PTDLa1C&ust=1548350198573911
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8iqrGtITgAhWEWiwKHaoDBFoQjRx6BAgBEAU&url=https://biznes.interia.pl/galerie/kasa-kasa/maroko-rozruch-eketrowni-slonecznej-noor-i/zdjecie/duze,1801091,3,497&psig=AOvVaw1UG5fKoFgU-Eks1PTDLa1C&ust=1548350198573911
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  Elektromonterzy linii SN i nn w USA 

 
Grupa elektromonterów z Los Angeles na poligonie ćwiczebnym ( 1964 r) 

 
 

Także obecnie w wielu krajach 
Europy wielu z powodzeniem 
powszechnie są stosowany słupy 
( stanowiska) drewniane na li-
niach SN i nn. Mają one wielu 
zwolenników ze względu na 
swoje właściwośc,i czyli elastycz-
ność a tym samym  znakomitą 
wytrzymałość na złamanie.   W 
USA,  a w szczególności połud-
niowych, ciepłych stanach, są 
nadal bardzo powszechne. 
Sprzyja temu  klimat i ogromne 
zasoby drewna nadającego się 
na słupy. 

 
 

 
Montaż transformatora na słupie drewnianym 

Drewno jako materiał budowlany ma również 
wady. Zadaniem projektanta sieci napo-
wietrznych, do których należy zaliczyć linie 
energetyczne, jest umiejętne wykorzystanie 
zalet a także niwelacja wad danego rozwiąza-
nia. Niemal 3-krotnie niższy ciężar słupów 
drewnianych w stosunku do porównywalnych 
słupów żelbetowych, wymaga niższych na-
kładów na transport zewnętrzny oraz techno-
logiczny. Relatywnie niski ciężar całkowity 
slupów drewnianych umożliwia ich montaż 
oraz demontaż stosując dużo lżejszy sprzęt 
budowlany. 

Do zalet słupów drewnianych należą: 

 walory estetyczne - w porównaniu do 
słupów żelbetowych 

 mały ciężar  
 duża wytrzymałość i sprężystość 
 łatwość transportu i montażu 
 mały współczynnik rozszerzalności ter-

micznej 
 odporność na działanie czynników che-

micznych 
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Wyposażenie elektromontera linii SN 

W USA od zarania energetyki do 

dziś stosowana jest nieco inna 

metoda wspinania się na elek-

tromontera na słup drewniany. 

Chodzi tu  o inny ( u nas margi-

nalnie podobno stosowany) ro-

dzaj słupołazów. W Polsce domi-

nują słupołazy stanowiące obej-

mę słupa z możliwie niewielką 

ingerencją w jego strukturę. W 

USA klasyczny słupołaz składa się 

z ostrza głęboko wbijającego się 

w słup. Stąd na wielu zdję-ciach 

struktura słupa przypomi-na 

żółty, dojrzały ser. W suchym 

klimacie południowo- środko-

wych stanów USA nie stanowi to 

istotnego zagrożenia dla żywot 

ności słupa. 

 
Słupołazy w szczegółach 

 

 
Powierzchnia słupa ze śladami po słupołazach 

 



 
 

17 

 
 
  Historia Oddziału - cz.6 

XXIII Walne Zebranie Delegatów Oddziału 
Koszalińskiego SEP, które odbyło się w Koszalinie 12 
marca 1984 r., powierza pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu Oddziału ponownie Leszkowi Czołbie. 
Działanie Oddziału odbywa się w okresie 
wprowadzania kolejnego etapu reformy 
gospodarczej. Zarząd Oddziału tak scharakteryzował 
swoje funkcjonowanie: „Działaliśmy w trudnym dla 
Polski i Polaków okresie. Stawialiśmy na działanie 
integracyjne elektryków rozrzuconych po różnych 
przedsiębiorstwach. Dążyliśmy do tego, aby 
elektryka w tym najszerzej rozumianym pojęciu była 
w naszym regionie, w środowisku najbardziej 
widoczna. Jako stowarzyszenie wspieraliśmy 
inicjatywy zmierzające do uaktywnienia środowiska 
elektryków prezentując w konkursach, na 
konferencjach i sympozjach ich dorobek”. Kadencja 
charakteryzowała się zatrzymaniem tendencji 
spadkowej liczby kół. Choć w niektórych kołach 
działalność prowadzona jest w niewielkim zakresie, 
jednak żadne z kół nie ulega rozwiązaniu. Działają za 
to nowe koła, m.in. 01.07.1986 r. powstaje Koło nr 
14 przy Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie 
oraz reaktywuje swoją działalność, w 10-osobowym 
składzie, Koło nr 20 przy Biurze Projektów 
Urbanistycznych i Komunalnych w Koszalinie. 
Wzrosła liczba organizowanych w Oddziale szkoleń, 
by osiągnąć łącznie w kadencji, liczbę 45 kursów. 
Komisja egzaminacyjna przeprowadziła 2653 
egzaminy wystawiając pozytywną ocenę w 2219 
przypadkach. Pomocą dla uczących się do egzaminu 
były zakupione od  Oddziału Bydgoskiego SEP 
skrypty zawierające wszystkie niezbędne 
informacje. Z funkcji Przewodniczącego Komisji 
zrezygnował, w czasie trwania ówczesnej kadencji, 
Stanisław Ościk. Rozwinął swoją działalność, 
powołany przy Oddziale w okresie ubiegłej kadencji, 
Ośrodek Rzeczoznawców. Osiągnięty przez Ośrodek 
przerób na przestrzeni lat 1984-1986 wzrósł prawie 
trzykrotnie. W 1985 r. powołano pięcioosobową 
Radę Nadzorczą Ośrodka, na której czele stanął 
Piotr Myśliński.  Odniesione sukcesy poprzednich 
konferencji naukowo-technicznych wyzwalają 
potrzebę organizacji następnych.  W roku 1985 
zostaje zorganizowana w Kołobrzegu konferencja 
„Aktualne problemy wykonawstwa telekomunika-
cyjnego”, w której uczestniczy Wiceminister 
Łączności Kazimierz Czarnecki. 

Efektem konferencji było powołanie zespołu, który 
opracował nowe regulaminy służb remontowo-

budowlanych w telekomunikacji. Kolejną konferencją 
naukowo-techniczną zorganizowaną w tej kadencji, 
jest konferencja „Ocena aktualnych metod 
utrzymania i eksploatacji central systemu 
PENTACONTA”, będąca kontynuacją konferencji z 
1983 roku. Obie konferencje odbyły się w 
kołobrzeskim hotelu Solny. Również, powołany w 
poprzedniej kadencji, Polski Komitet Próżni i 
Techniki Elektronowiązkowej, który działa jako 
jedyny poza Warszawą, prowadził ożywioną 
działalność, nawiązując owocne kontakty z 
podobnymi organizacjami z zagranicy. Siedziba 
Komitetu pozostała w Koszalinie.  Laureatami 
kolejnych edycji konkursu „Młodzi inżynierowie dla 
elektryki” zostało pięciu młodych absolwentów WSI 
w Koszalinie. W 1986 r. konkurs nie został 
rozstrzygnięty, z uwagi na brak prac spełniających 
kryteria regulaminu. Działalność Oddziału 
Koszalińskiego była doceniana na forum Zarządu 
Głównego SEP. W dniach 14-16 grudnia 1984 r. w 
Kołobrzegu odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu 
Głównego SEP z Prezesami oddziałów. Zyskało ono 
duże uznanie wśród uczestników z całego kraju. Od 
tego też czasu odnotowujemy wizyty Prezesa Jacka 
Szpotańskiego, który uczestniczył jednocześnie w 
wielu uroczystościach i imprezach organizowanych 
w Oddziale. 
 

 
Prezes Oddziału Leszek Czołba i prezes SEP Jacek Szpotański 
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  Do kalendarza imprez stowarzyszeniowych zapi-

sane zostały również spotkania Prezesa Oddziału 
Koszalińskiego z prezesami kół. Pierwsze spotka-
nie odbyło się w 1985 r. w Jeleniu koło Szczecina, 
a drugie nad jeziorem Siecino w pobliżu Złocieńca. 
Koszalińskie Dni Techniki nie obeszły się i w tej 
kadencji bez miłych SEP-owskich akcentów. W 
1984 r. wyróżnienie honorowe, „Za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie techniki” otrzymała praca - 
„Zespół elektronicznych rejestratorów połączeń 
telefonicznych z pamięcią 4 Kb i wydrukiem na 
dalekopis” zgłoszona przez Koło nr 19 przy WUT 
Koszalin. To samo Koło otrzymało nagrodę Woje-
wody Koszalińskiego w 1985 r. za opracowanie – 
„Metoda pozainwestycyjnego powiększania po-
jemności telefonicznych central miejskich”.      
Ożywiona działalność przyniosła kolejne dowody 
uznania. Oddział zostaje wyróżniony Honorowym 
Medalem „Za zasługi w rozwoju województwa 
koszalińskiego”, a wielu SEP-owców uhonorowano 
nagrodami indywidualnymi. Wartą zaznaczenia 
jest działalność wydawnicza Oddziału. Został wy-
dany drukiem Informator organizacyjny oraz refe-
rat Stanisława Cisłaka podsumowujący trzydzie-
stolecie działalności Oddziału.Wielu członków 
stowarzyszenia działa w agendach Rady Woje-
wódzkiej NOT: w Zarządzie (Gustaw Syga pełni 
funkcję Wiceprezesa RW NOT), Komisji Seniorów, 
Komisji Szkoleniowej, Komisji Nagród, Komitecie 
Energetycznym.  

 

Gustaw Syga i Stanisław Radzikowski 

W 1985 Oddział Koszaliński SEP wystąpił do prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie 
z wnioskiem o skorzystanie z możliwości lokalizacji 
elektrowni jądrowej na terenie województwa ko-
szalińskiego. 
 

XXV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Koszalińskiego, które odbyło się 20 lutego 1987 r., 
wybrało na funkcję Prezesa Oddziału Stanisława 
Cisłaka.  
 

 
Prezesi Oddziału Leszek Czołba i Stanisław Cisłak 

 
Okres kadencji 1987-1989 przypada czas przeło-
mowy dla Polski. Zmiana nazwy Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską wiąże 
się również z historycznymi zmianami ustrojowymi 
i ekonomicznymi. Zarząd Oddziału tak charaktery-
zuje ten okres działalności: „Znaleźliśmy się w 
szczególnie trudnym dla społeczeństwa okresie 
ekonomicznym. Mimo dążenia do tego, aby elek-
tryka była widoczna w naszym środowisku nie 
udało się tego wyeksponować. Sadzimy, że pod-
stawową tego przyczyną była pogoń za utrzyma-
niem pewnego statusu materialnego naszych 
członków poprzez dodatkowe zatrudnienie, kosz-
tem mniejszej aktywności społecznej.”Mimo cią-
głego wzrostu liczby członków stowarzyszenia, 
zauważa się zjawisko wygasania działalności w 
kołach będących dotychczas filarami Oddziału. 
Należą do nich koła przy: KAZELU, Zakładzie Tech-
niki Medycznej, ELWIE w Kołobrzegu, UNITECHU w 
Białogardzie. Działalność szkoleniowa w kadencji 
to 34 kursy i szkolenia organizowane, zarówno 
przez koła, jak i przez Oddział.W 1988 r. powołano 
do życia drugą komisję egzaminacyjną w Oddziale. 
Komisja zajmowała się egzaminowaniem służb 
resortu łączności. W 1989 r. istniała już z powro-
tem tylko jedna komisja, ponieważ ta świeżo po-
wołana przestała istnieć wraz z reorganizacja łącz-
ności. W latach 1987-1989 komisje przeprowadziły 
897 egzaminów. Aktywnie działa Ośrodek Rzeczo-
znawców. Z każdym rokiem wzrasta znacząco 
przerób Ośrodka, systematycznie rozwija się za-
kres jego merytorycznych działań.    
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  Nie dochodzi do organizacji konferencji 

„Elektrownie wiatrowe w Polsce”, która miała 
odbyć się w 1988 r. Z uwagi na nikłe 
zainteresowanie uczestników organizatorzy 
zrezygnowali z przeprowadzenia konferencji gdyż 
groziło to narażeniem Oddziału na straty 
finansowe. Kadencja jest również ostatnią, w 
której przy Oddziale Koszalińskim Działa Komitet 
Techniki Próżni i Techniki Elektronowiązkowej.   
Kontynuowany jest konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową. Zmienia się jednak jego formuła i 
podmiot. Po wygaśnięciu konkursu „Młodzi 
inżynierowie dla elektryki” z przyczyn 
regulaminowych, rozpoczęto pierwszą edycję 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
absolwentów szkół średnich. W pierwszych dwóch 
edycjach konkursu w 1988 i 1989 r. przyznano 
dwie nagrody pierwszego stopnia, trzy nagrody 
drugiego stopnia oraz cztery nagrody trzeciego 
stopnia. Najbardziej aktywnymi kołami biorącymi 
czynny udział w Koszalińskich Dniach Techniki były 
Koła przy: ELTORZE w Koszalinie, WSI w Koszalinie, 
Zakładzie Energetycznym w Koszalinie, 
Koszalińskim Przedsiębiorstwie Instalacji 
Budownictwa, TEPRO w Koszalinie oraz 
tradycyjnie SEP-owcy działający w koszalińskiej 
DW PPTiT. Warto zaznaczyć zdobycie w 1988 r. 
dwóch wyróżnień „Za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie techniki”, jednego przez  Koło przy 
ELTORZE i drugiego przez Koło przy Zakładzie 
Energetycznym. Aktywność koszalińskich członków 
SEP widać również w działaniu organów Zarządu 
Głównego SEP i Rady Wojewódzkiej NOT. 
 
   

 
Piotr Myśliński i Wojciech Cierlica 

 

 
Gustaw Syga pełni funkcję Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej RW NOT, Jacek Zawadzki działa 
w Centralnej Komisji Odznaczeń SEP, Artur Rajca 

przewodniczy Komitetowi Doskonalenia Kadr 
Technicznych RW NOT, Józef Leitgeber jest 
Przewodniczącym Komisji Nagród NOT, Stanisław 
Radzikowski przewodniczy Komitetowi Miejskie-
mu NOT w Kołobrzegu a Rein Töke przewodniczy 
Komisji Seniorów RW NOT. 

 
Aleksander Kowalski i Czesław Żukowski 

 
 Działacze stowarzyszeni w Oddziale Koszalińskim 
SEP pracują również w innych instytucjach, takich 
jak: Komitet Energetyczny NOT, Zespół 
Kwalifikacyjny przy Urzędzie Wojewódzkim w 
Koszalinie nadający uprawnienia budowlane. Nie 
udaje się, pomimo podjęcia intensywnych prób, 
reaktywowanie współpracy z elektrykami niemiec-
kimi z istniejącej wówczas Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Wymiana trzyosobowych delega-
cji i prowadzone rozmowy kończą się fiaskiem 
mimo zaangażowania obu stron. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy są, zachodzące wówczas we 
wschodnim państwie niemieckim, szybkie zmiany 
polityczne. Zarząd Oddziału postanowił zareko-
mendować WZD kończącemu kadencję m.in. 
uchwałę o zainicjowaniu współpracy z zagranicz-
nymi stowarzyszeniami elektryków.       

 
Olgierd Wojciechowicz i Tadeusz Barów 

 
Opracowanie -Jerzy Giszczak 
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zaproszenie na szkolenie 

1. Przedstawienie firmy LAMEL: oferta i ostatnie lata w liczbach, 
2. Badania Złącz Kablowych SN - nasza droga do osiągnięcia certyfikatów, 

(20 minut) 
3. Rozwiązania projektowe z zakresu Złącz Kablowych SN:  

a. Dostępne rozwiązania: wymiary, rozdzielnice, ogniochronność, 
b. Rozwiązania telemechaniki (Mikronika, Elkomtech, SZK- Softin), 
c. Dyskusja, Jak rozwiązać problem doposażenia złącz które mają zostać 

wyposażone w telemechanikę w przyszłości? 
4. Rozwiązania projektowe z zakresu Stacji Transformatorowych SN: 

a. Dostępne rozwiązania dla stacji abonenckich (wymiary, rodzaje RSN, 
opcje wyposażenia dla RnN, rodzaje stolarki, inne opcje), 

b. Dostępne rozwiązania dla stacji dla ENERGA  (wymiary, rodzaje RSN, 
opcje wyposażenia dla RnN, rodzaje stolarki, inne opcje), 

c. Telemechanika w stacjach; 
d. Dyskusja, omówienie standardu AMI 2W: 

 Dlaczego ilość sygnalizatorów zwarć jest N-1? 

 Zasięg systemu Tetra w stacjach wkomponowanych, 

 Przyłącza agregatów w rozdzielnicach nN. 

 

termin-   5 lutego 2019 
godzina -  10.00 
miejsce -  Koszalin Morska 10, sala 214 

Aktualne rozwiązania telemechaniki w układach 
sterowniczych złącz kablowych SN i stacjach SN/nn. 

zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA 

 Zakres szkolenia 
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Mała stacja transformatorowa z Islandii 

ciekawostki 

energetyczne 


