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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 
  
 po łagodnej zimie, już kilka tygo-
dni temu pojawiły się pierwsze oznaki 
przedwiośnia. Dłuższy dzień i pojawia-
jące się słońce nastraja nas bardzo po-
zytywnie. Nasze środowisko rozpoczęło 
ten rok także pozytywnie i radośnie bo 
od Balu Elektryka. Był to bal szczególny, 
bo w jubileuszowym roku stowarzysze- 
nia, i w nowym miejscu organizowany. 
Dodatkowym elementem balu był wie- 
lokrotnie zmieniany termin ( żałoby na- 
rodowe).Ciągle grupa zapaleńców pra-
cuje nad tematem muzeum. Odbyły się 
dwie ważne wizyty przedstawicieli spół- 
ki ENERGA. Byli pod wrażeniem 
zebranych eksponatów. Zaprezentowa- 
liśmy im także transformator Tesli. Są 
szanse, na pozyskanie finansowego 
wsparcia z  koncernu. Mamy ambitne  
cele aby przygotować obiekt na ma- 
jową Noc Muzeów, oraz na prezentację 
obiektu dla grupy około 80 doktoran- 
tów Politechniki Koszalińskiej którzy bę- 
dą brali udział w organizowanej przez 
PK i nasz Oddział konferencji. Wiosna 
zapowiada się atrakcyjnie.         
Z poważaniem  
Zenon Lenkiewicz 

 
wypatrywanie wiosny 
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  SZKOLENIE 

 

Aktualne rozwiązania telemechaniki w ukła- 

dach sterowniczych złącz kablowych SN,sta- 

cjach SN/nn. zgodnie ze standardami ENER-

GA -OPERATOR SA ( EOP) To temat ciekawego 

szkolenia jakie odbyło sie na początku lutego. 

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainte-

resowaniem ze względu na aktualną tema-

tykę. Do Koszalina zjechali także  koledzy z Lę-

borka, Bytowa, Szczecinka Drawska i Biało- 

gardu. Szkolenie prowadzili przedstawiciele 

firmy LAMEL. 
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BAL  ELEKTRYKA 
z okazji  100-lecia SEP 

 

Ten bal z pewnością przejdzie do historii jako 

szczególny. Zorganizowany został w jubile- 

uszowym roku 100-lecia SEP. Był miłą kon-

tynuacją tradycji stowarzyszenia.  Bale oprócz 

działalności statutowej, od zarania są miłą 

tradycją kultywowaną w wielu Oddziałach. 

Podobnie jest i w naszym. W tym roku szcze- 

gólne okoliczności i wydarzenia (żałoba naro-

dowa) w kraju, były powodem wielokrotnego 

przekładania terminu  balu. Stało sie to po- 

wodem rezygnacji wielu par. Ci co wytrwale 

trwali przetrwali kryzys twierdzą że warto by-

ło. Koleżeńska atmosfera stale towarzyszy ba-

lom. W tym roku sprzyjały jej także pomysło- 

we stroje wielu par co widać na zamieszczo-

nych zdjęciach.    
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  informacje  

o muzeum 

Styczniowe wydarzenia  był dość ważne dla samej 

idei budowy naszego muzeum. Przekazaliśmy 

określone przez zespół kolegów założenia, zwią-

zane z opracowywaną obecnie koncepcją remon-

tu (pomieszczenia należą do ENERGI) budowlane-

go muzeum. Koncepcja nasza zakłada remont 

podłóg i ścian, wykonanie ogrzewania w jednym z 

pomieszczeń. Przewiduje się dostęp do muzeum   

( dodatkowe ogrodzenie ) od strony ul. Morskiej 

pasem ziemi między budynkiem ENERGI  a ogro-

dzeniem sklepu Kaufland. Zakładamy wykonanie 

toalety na potrzeby zwiedzających, oraz punktu 

kuchennego. Zamierzamy jako stowarzyszenie 

wykonać instalacje  elektryczną i teleinformatycz-

ną. 

 
Koledzy którzy wykonali prowizoryczną instalację 
elektryczną we wszystkich pomieszczeniach muzeum 

 

 
 

 

 
Gość z Gdańska Krzysztof Halagiera, dyrektor Zbigniew Kozak 
i kolega Jerzy Giszczak w trakcie prezentacji naszych zbiorów 

 
 

Kolejnym ważnym wydarzeniem stycznio-
wym była długo oczekiwana wizyta przed-
stawiciela ENERGI z Gdańska. Odwiedził 
nas Pan Krzysztof Halagiera - Koordynator 
ds. Organizacji Muzeum Historii ENERGA. 
Wraz z dyrektorem Zbigniewem Kozakiem 
z ENERGI zaprezentowaliśmy gościowi bo-
gate już nasze zbiory. Był zaskoczony iloś-
cią i jakością eksponatów jak też prezen-
towaną pracą transformatora Tesli. Unika-
towa nastawnia jak też pozostawione cel-
ki SN  po byłej rozdzielni uznał za fantas-
tyczny pomysł dla celów edukacyjnych. 
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Kolejnym gościem  w naszym muzeum 
był Pan Leszek Urba - prezes  

"Fundacji Energa", z Gdańska. 
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   wizyta energetyków 

 w muzeum 

 

Na początku lutego nasze " muzeum" zwie-

dziła grupa energetyków zatrudnionych głów-

nie w ENERGA-Operator SA. Byli to koledzy z 

Lęborka, Bytowa oraz Szczecinka, Drawska 

Białogardu i Kołobrzegu. Do tej pory w nie-

wielkim zakresie korzystaliśmy z życzliwości 

naszych sympatyków w oddalonych od Ko-

szalina lokalizacjach. Bogate zbiory starych 

liczników przekazali nam koledzy z Bytowa 

oraz starych fotografii z Lęborka. Pokazując 

kolegom nasze zbiory liczymy na ich życzli-

wość i zgłaszanie i przekazywanie do muzeum 

ciekawych eksponatów w przypadku ich de-

montażu.  
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Eksponaty do 
muzeum Edukacja dzieci- podstawy elektryczności 

 

 
 

 
 
Komiks z roku 1946 wydany w USA przez General Electric,  o przygodach 
z elektrycznością .Komiks o charakterze edukacyjnym w tym o zasadzie 
działania transformatora.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Inny przykład skandynawskiej edu-
kacji z lat pięćdziesiątych. Malutkie 
plansze wielkości paczki papierosów. 
Podobno były załącznikiem do słody-
czy. Prezentują podstawowe pojęcia z 
energetyki. 
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  Początki energetyki w 

Koszalinie 

 

 
Szkic z akt miejskich z projektem linii napowietrznych i kablowych 

zasilających osiedle Pocztowe, oraz oświetlenie uliczne 
Obecna ul. A.Struga  

 
Informacja spółki miejskiej o kolejnych punkt-
ach oświetleniowych na ulicach Koszalina 

 
Szkic oświetlenia ulicznego u zbiegu Zwycięstwa, 
Dworcowej i Jana z Kolna 

 

Zbierając materiały do 
naszego muzeum, w ak-
tach koszalińskiego Ma- 
gistratu natknęliśmy się 
na szkice oświetlenia 
ulicznego, oraz linii na-
powietrznych i kablo- 
wych niskiego napięcia  
na projektowanym osie-
dlu Pocztowym w Kosza-
linie. 
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co dalej z przyłączeniami farm ? do 

sieci? 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne w swoich 

najbliższych planach zakładają znaczną rozbu-

dowę sieci przesyłowej w północnej części kraju. 

Realizowane i planowane inwestycje  w tym 

obszarze służą przyłączeniu  farm wiatrowych 

które otrzymały  warunki przyłączenia  do sieci 

najwyższych napięć  i  sieci 110 kV. Realizacja 

celów unijnych w zakresie OZE wymagać będzie  

w roku 2030 produkcji energii elektrycznej na 

poziomie ok. 39,5 TWh, co oznacza 18,2 proc. 

produkcji całkowitej. Największy udział będzie 

stanowić energia z elektrowni wiatrowych. Od-

powiada to budowie mocy wytwórczych w ener-

getyce wiatrowej o wartości 7867 MW. 

Lokalizacje gdzie oczekują na 

przyłączenie nowi inwestorzy 

OZE na  terenie północno-

zachodniej lub północnej Polski: 

✓ Wierzbięcino –1860 MW  

✓ Żarnowiec –1390 MW  

✓ Piła Krzewinia – 120 MW 

✓ OZE, Krajnik-190 MW , 

✓ Dunowo -250 MW, 

✓ Gdańsk Błonia 132 MW  

✓ Pelplin 107 MW 

✓ Żydowo 166 MW 

✓ Baczyna 120 MW  
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Istniejące i planowane połączenia kablowe 

Już ponad 20 lat pracuje kabel  łączący Polskę  

( stacja w Wierzbięcinie ) ze Szwecją. Prąd 

płynie w obie strony, w zależności od cen i za-

potrzebowania na energię. Kabel pomaga sta-

bilizować pracę polskiego systemu w szczy-

tach zapotrzebowania. W planach rozwoju 

europejskich sieci przesyłowych energii elek-

trycznej na lata 2025, 2030 i 2040 zakłada bu-

dowę połączenia kablowego Polski z Danią. 

Plan zakłada, że różnica pomiędzy „cenami 

nordyckimi”, a cenami w Europie Środkowo-

Wschodniej w przyszłości będą wysokie. 

Przedmiotowy kabel będzie służył głównie do 

importu energii do Polski , bo za 15 lat emi-

syjność polskiej energetyki dalej będzie dużo 

wyższa niż emisyjność potencjalnych ekspor-

terów prądu. Źródłami tej energii prawie na 

pewno będzie Norwegia i morskie farmy wia-

trowe. Kolejnym istotnym argumentem jest 

zwiększenie  zdolności do zbilansowania sy-

stemu. Kabel miałby połączyć duńską stację  

Avedøre ze stacją w  Dunowie. Projekt jest we 

wstępnej fazie rozważań i nie został jeszcze 

wpisany do duńskiego planu rozwoju sieci. 

Rozważane jest także połączenie Polski( stacja 

w Żarnowcu) z Litwą. Na dzień dzisiejszy 

istotną przeszkodą jest brak synchronicznego 

połączenia, zwanego LitPol Link 2. 

Połączenie 
kablowe  
Polska- Dania? 

 
Stacja Wierzbięcino miejsce połączenia 

kablowego ze Szwecją. 
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Historia Oddziału - cz.7 
Nowa kadencja władz Oddziału rozpoczyna się w 

zupełnie nowych warunkach ekonomiczno-gospo-

darczych. Entuzjastycznie witane, zapoczątkowane 

w 1989 r. przemiany gospodarcze, przyniosły 

zwłaszcza w naszym regionie bardzo duże 

bezrobocie, zbliżające się do 30 %. Ta sytuacja 

dotknęła również członków SEP w regionie 

koszalińskim. Wiąże się z tym, spadek aktywności 

większości kół, choć niektóre koła utrzymują swoja 

aktywność na stale wysokim poziomie.W dniu 

24.03.1990 r. w Koszalinie odbywa się XXV Walne 

Zgromadzenie Delegatów Oddziału Koszalińskiego. 

Organ ten powierza funkcję Prezesa Oddziału 

Leszkowi Czołbie. W latach 1991-1993 zakończyło 

działalność 12 kół. W 1991 r. ubyły Koła przy: Biurze 

Projektów Budownictwa Wiejskiego w Koszalinie, 

TELKOM-TELCZY w Czaplinku, UNITRZE-UNITECHU 

w Białogardzie, INWESTPROJEKCIE w Koszalinie, 

Zakładach Techniki Medycznej w Koszalinie, 

Jednostce Wojskowej 3316 w Świdwinie, ZPE KAZEL 

w Koszalinie, Posterunku Energetycznym w 

Świdwinie, Urzedzie Telekomunikacji w Szczecinku. 

Rok 1992 zaznaczył się rozwiązaniem Koła przy 

TELZASIE w Szczecinku a rok 1993 rozwiązaniem Kół 

przy: Zakładach Elektronicznych ELKOM w 

Kołobrzegu i Biurze Projektów Urbanistycznych i 

Komunalnych w Koszalinie.  

 

W ślad za tym ubywa również członków 

indywidualnych, na koniec kadencji Oddział liczy 

356 członków. W miejsce dotychczasowego 

Ośrodka Rzeczoznawców, będącego częścią Izby 

Rzeczoznawców w Warszawie, Uchwałą Prezydium 

Zarządu Oddziału Koszalińskiego z dnia 18.06.1993 

r. powołany został przy Oddziale Ośrodek 

Rzeczoznawstwa. Dyrektorem Ośrodka został Artur 

Rajca. Mimo trudnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej, Oddział dość szybko potrafił 

odnaleźć się w nowych realiach gospodarki 

rynkowej. Położono nacisk na propagowanie 

nowych technik i technologii. Wyrazem tego było 

zorganizowanie w okresie kadencji aż 8 konferencji 

naukowo-technicznych i seminariów tematycznie 

związanych z elektroenergetyką i telekomunikacją, 

w których brali udział (a była to w owym czasie 

nowość) przedstawiciele firm 

zagranicznych.Miejscem obrad i spotkań były, 

zarządzane przez ZE Koszalin, ośrodki „Arka” i 

„Mega” w Kołobrzegu. Możliwość zorganizowania 

takiej liczby konferencji i seminariów, wynikała 

również z dopracowania się przez Oddział grupy 

ludzi, tworzących wyspecjalizowany zespół, w skład 

którego wchodzili, m.in.: Stanisław Radzikowski, 

Jacek Zawadzki, Leszek Ratuszyński, Norbert Rabiej, 

Anna Jóźwiak. 
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  W czterech edycjach konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową przyznano 16 nagród pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia. Komisja konkursowa 

działała pod kierownictwem Piotra Myślińskiego z 

Koła przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w 

Koszalinie. Tematyka prac nie pozostaje w tyle za 

rozwojem nowoczesnej techniki. Niektóre z 

nagrodzonych prac dyplomowych dotyczą 

zastosowań techniki cyfrowej w elektryce.  

 

 

Rok 1993 to rok jubileuszowy czterdziestolecia 

powstania Oddziału Koszalińskiego.  Uroczystości 

odbyły się 14 maja w Domu Technika w Koszalinie, 

a następnie na terenie ośrodka wypoczynkowego 

nad jeziorem w Rosnowie. Obchody zostały 

uświetnione wydaniem dziesięciostronicowej 

monografii o czterdziestu latach działalności 

Oddziału Koszalińskiego SEP. Autorami 

wydawnictwa byli Stanisław Cisłak i Józef Woźny. 

W tym samym roku uroczystości 25-lecia 

powstania obchodziła Wyższa Szkoła Inżynierska w 

Koszalinie. Koło SEP działające przy uczelni 

zorganizowało seminarium: „Prezentacja dorobku 

naukowego Koła SEP przy WSI”.W czasie kadencji 

przeprowadzono akcję pomocy finansowej dla 

sparaliżowanego, w wyniku wypadku, syna 

jednego z członków SEP w Oddziale.  

 

 

Oddział SEP, dzięki poparciu Jacka Zawadzkiego, 

wynajął pomieszczenia na nową siedzibę od 

Rejonu Energetycznego w Koszalinie. Uzyskanie 

stałej siedziby pozwoliło na wyposażenie biura w 

niezbędny sprzęt z zestawem komputerowym 

włącznie. Można było stworzyć także bibliotekę 

video z zapisami obytych konferencji i spotkań.  

Nieprzerwanie przedstawiciele Oddziału 

Koszalińskiego pełnili, również i w tej kadencji, 

wiele funkcji w ZG SEP, RW NOT i innych 

podmiotach regionalnych. Prezes Zarządu 

Oddziału Lech Czołba był Przewodniczącym Rady 

Wojewódzkiej NOT, koszalińscy SEP-owcy 

przewodniczyli organom RW NOT: Komisji Nagród 

(Józef Leitgeber) i Komisji Seniorów (Zenon 

Przewoźny). Tadeusz Rutkowski był radnym Rady 

Miasta w Kołobrzegu Stanisław Radzikowski 

Przewodniczącym Spółki Wodno Ściekowej 

„Parsęta”. Nieprzerwanie od kilku lat Jacek 

Zawadzki wspierał swoim działaniem Komisję 

Nagród i Odznaczeń ZG SEP. Docenieniem 

działalności koszalińskich SEP-owców była decyzja 

Zarządu Głównego o powierzeniu organizacji 

Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałowi 

Koszalińskiemu. W dniu 18.02.1994 r. odbyło się w 

Ośrodku Sanatoryjno Wypoczynkowym „MEGA” w 

Kołobrzegu XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów 

Oddziału Koszalińskiego SEP. Na funkcje Prezesa 

Oddziału zostaje wybrany Lech Czołba.  

 

Ulega rozwiązaniu Koło SEP nr 13 przy TEPRO w 
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  Aktywność wielu kół wyraźnie spadła lub wręcz 

zanikła. Następuje zjawisko opierania działalności 

Oddziału na kołach zrzeszających członków 

zatrudnionych w energetyce zawodowej i 

telekomunikacji. Zarząd Oddziału ujął to zjawisko 

tak: „Aktywna działalność tych kół trwa dzięki 

temu, iż dyrektorzy tych jednostek są członkami 

funkcyjnymi w Zarządzie Oddziału i stanowią 

‘motor napędowy’ nie tylko swoich macierzystych 

kół, lecz również Oddziału”.  W połowie kadencji, w 

1995 r. zawiesił swoją działalność Prezes Oddziału 

Lech Czołba, by powrócić do działalności na tej 

funkcji pod koniec 1997 r.  

 

W czasie jego nieobecności Oddziałem kieruje 

Jacek Zawadzki. Również w tej kadencji nastąpiła 

zmiana na stanowisku Głównej Księgowej 

Oddziału. Zakończyła pracę Anna Jóźwiak, 

natomiast nową Główną Księgową została 

Grażyna Straszewska. Znacznie zmalała liczba 

kursów i szkoleń organizowanych przez Oddział. 

W kadencji odbyło się 11 szkoleń. Przyczyną tego 

było m.in. przeniesienie części prowadzonych 

szkoleń do Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Nadal intensywnie prowadzona była działalność 

egzaminacyjna, w latach 1994-1997 

przeprowadzono 1.733 egzaminy, z których 1.705 

zakończyło się sukcesem egzaminowanych. 

 

Pierwszoplanowym wydarzeniem organizacyjnym, 

o ogromnym ciężarze gatunkowym, jakie 

zorganizował Oddział był niewątpliwie XXVII 

Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbył się w 

dniach 10-11 czerwca 1994 r. w Kołobrzegu, i 

obradował w jubileuszowym roku 75-lecia 

powstania SEP. Zjazd zakończył się pełnym 

sukcesem Oddziału Koszalińskiego i wspominany 

jest przez Delegatów jako impreza zorganizowana 

perfekcyjnie. Wydana w 1999 r. „Historia SEP 

1919-1999” określa ten Zjazd jako: „ jeden z 

lepszych w historii SEP”. Uczestnikom obrad 

zapadły w pamięci, „elektryczna” homilia 

Koszalińskiego Biskupa Ignacego Jeża, czy też 

wspaniały koncert orkiestry symfonicznej, grającej 

w pełnym słońcu na kołobrzeskiej plaży. 

Działalność promująca elektrykę na najwyższym 

poziomie skupiła się na organizacji konferencji 

naukowo-technicznych. Rok 1994 przyniósł 

konferencje „Transformator 94” i „Telefonizacja 

gmin”, w 1995 r. zorganizowano konferencje 

„Transformator wielkiej mocy” i kolejną edycję 

„Telefonizacji gmin”. Następne dwie konferencje 

odbyły się w 1996 r., były to „Transformator 97” i 

„Telefonizacja gmin”, które tematycznie 

nawiązywały do konferencji z lat ubiegłych. Rok 

1997 przyniósł zorganizowanie konferencji 

„Transformator 97” oraz konferencji „Rozwój 

infrastruktury telefonicznej na obszarach 

wiejskich”. 

 

Opracowanie -Jerzy Giszczak 
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Wspaniałym Koleżankom  
z okazji Dnia Kobiet, 

życzenia  wszystkiego co najlepsze, 
spełnienia marzeń, zadowolenia  
z siebie, znakomitego zdrowia,  

dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele 
radości życiowej, składają koledzy. 
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ciekawostki energetyczne 

 

historyczne stacje transformatorowe w krajach skandynawskich 
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