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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

Maj w działalności Oddziału był w zasa-

dzie okresem przygotowań do wydarzeń 

które odbędą sie w niedalekiej przyszło-

ści. Już w samym czerwcu czeka nas 

wiele imprez. Uczestniczyć będziemy w 

dwóch konferencjach na Politechnice 

Koszalińskiej. Organizujemy piknik re-

kreacyjny w miejscowości Manowo, 

oraz spływ kajakowy połączony ze zwie-

dzaniem elektrowni wodnej w Rosno-

wie. Istotnym wydarzenie będzie także 

wycieczka dużej grupy członków do 

Hiszpanii. O tych wydarzeniach znaj-

dziecie informacje w następnym wyda-

niu miesięcznika. 

 

Z poważaniem,  
 

Zenon Lenkiewicz 
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  III Kongres Elektryki 

 

 W dniu 3 kwietnia br. zakończyły się w 

Warszawie dwudniowe obrady III 

Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres 

zorganizowany został przez  Stowa-

rzyszenie Elektryków Polskich jako 

jeden z głównych elementów obcho-

dów rocznicy 100-lecia SEP.  Współ-

organizatorami Kongresu były: Poli-

technika Warszawska, Wojskowa Aka-

demia Techniczna, Uniwersytet Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego i Fede-

racja Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych NOT. 
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W Kongresie wzięli udział m.in. Krzy-

sztof Tchórzewski – Minister Energii, 

a zarazem Przewodniczący Komitetu 

Honorowego Obchodów 100-lecia SEP, 

prof. Andrzej Zybertowicz – doradca 

Prezydenta RP, Karol Okoński – sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, 

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regu-

lacji Energetyki, Tomasz Schweitzer – 

prezes Polskiego Komitetu Normali-

zacji. Uczestnicy Kongresu przedysku-

towali podczas sesji plenarnych i sekcji 

tematycznych szerokie spektrum pro-

blematyki nowoczesnej elektryki: elek-

trotechniki, elektroenergetyki, elek-

troniki, informatyki i dyscyplin pokrew-

nych, w tym nowych technologii w 

prze-myśle. 
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  wycieczka techniczna 

 
 

 

 
 

Grupa osób ze szczecineckiego koła wzięła 
udział w technicznej wycieczce do spółki Stru-
nobet, w zajmującej się produkcją wirowa-
nych żerdzi, oraz producenta szafek i złącz ka-
blowych - spółki Emiter. W obu przypadkach 
zapoznano się z technologią produkcji tych 
powszechnie stosowanych podstawowych 
urządzeń w energetyce zawodowej. Ponadto 
zaprezentowano najnowsze produkty i zmia-
ny techniczne w urządzeniach produkowa-
nych zgodnie ze standardami Energa- OPERA-
TOR SA. 
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Pierwsza elektrownia  

 
Elektrownia parowa w Białogardzie 

Czy elektrownia parowa w Białogardzie była 

rzeczywiście pierwszą elektrownią w obszarze 

Pomorza środkowego?  Trudno udzielić jed-

noznacznej odpowiedzi , nie ze względu na 

brak danych bo tych jest sporo, ale na de-

finicję od kiedy mówimy o elektrowni i elek-

tryfikacji powszechnej dla regionu Pomorza 

środkowego. Początki energetyki związane są 

przecież z małymi elektrowienkami czy wręcz 

zespołami prądotwórczymi instalowanymi 

indywidualnie w zakładach przemysłowych do 

napędu maszyn, w luksusowych hotelach czy 

obiektach użyteczności publicznej dla ce-lów 

oświetleniowych aż w końcu dla oświe-tlenia 

ulicznego i mieszkańców miast.  Energ-ia 

elektryczna dla mieszkańców  Koszalina i 

ościennych miast   po raz pierwszy popłynęła 

z elektrowni wybudowanej w Białogardzie. 

Można ją chyba uznać za pierwszą systemo-

wą na naszym terenie. 

W latach 1910-1912  na Pomorzu środkowym ów-

czesny niemiecki Związek Prowincjonalny Pomo-

rza (Provinzialverband von  Pommern) powołał 

pięć zakładów energetycznych (Überlandzentra-

le) , zajmujących się produkcją i przesyłem ener-gii 

elektrycznej. Jako pierwszy powstał zakład w 

Białogardzie ( wrzesień 1910 r.  z elektrownią pa-

rową   która po rozbudowie osiągnęła moc 24 

MW) następnie w  Stralsundzie, Szczecinie, Ma-

szewie i Słupsku z elektrownią wodna „Gąskowo” 

na rzece Słupi(1912–1914) o mocy 11 MW. Elek-

trownię Białogardzką  zlokalizowano w pobliżu 

węzła klejowego oczywiście ze względu na łat-

wość dostawy węgla.Przy głównym budynku zain-

stalowany był duży dźwig do rozładunku wago-

nów z węglem. Obok elektrowni znajdowała się 

rozdzielnia  i stacja 100/40/15 kV . Elektrownia 

była połączona linią 100 kV ze Stargardem. Ze sta-

cji wychodziły linie 40 kV do Koszalina, Grzmiącej, 

Świdwina i Trzebiatowa. 
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Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. 

elektrownię przejął  radziecki "batalion zdo-

byczy wojennych" który zorganizował demon-

taż i i transport do Związku Radzieckiego  

trzech generatorów oraz  materiałów i  części 

zamiennych do urządzeń. Elektrownia funk-

cjonowała z dotychczasową obsługą zaledwie 

z kilkudniowym przestojem w czasie działań 

wojennych. Stopniowo i pośpiesznie szkolono 

Polski personel, aż do całkowitego przejęcia 

elektrowni.  Białogardzka elektrownia  praco-

wała aż do roku 1962. Obiekt  przejęło inne 

przedsiębiorstwo produkcyjne. Do roku 2012 

działała tu spółka Unicon produkująca pod-

zespoły elektrotechniczne.  

 
Kopia dokumentu z Białogardzkiej elektrowni  

 z podstawowymi informacjami o generatorach 

 

 
Obecny  wygląd obiektów po elektrowni w Białogardzie 
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Życie bez energii elektrycznej 

Ponieważ energię elektryczną mamy na co dzień, 

a jej  dostawy są ciągłe, ze śladową już dziś ilością 

przerw, nie zdajemy często sobie sprawy co się 

stanie gdy zabraknie jej przez dłuższy okres czasu. 

Jak będziemy żyli my, czy i jak będą funkcjono-

wały instytucje administracji państwowej, 

szpitale itp.Dłuższe przerwy w dostawie energii 

elektrycz-nej na dużych obszarach blackoutem. 

Do tej pory miały one miejsce praktycznie w 

większości kra-jów świata różniąc sie zasięgiem i 

czasem trwa-nia.  

 

 
Ostatnio  zdarzenie takie miało miejsce w Wenezueli i 

powiązane było ze złą sytuacją polityczną i gospodar-

czą tego kraju. Bleckout  w stolicy Caracas i wielu in-

nych miastach i całych prowincjach kraju trwał  prak-

tycznie sześć dni. Część mediów światowych nazwała 

ten czas praktycznym upadkiem państwa i wręcz cywi-

lizacji. 

 

W pierwszy dzień bleckoutu władze zdecydowały 

o zamknięciu wszystkich szkół i większości przed-

siębiorstw w kraju, które bez energii elektrycznej 

nie były w stanie funkcjonować. Doszło do całko-

witej zapaści systemu łaczności. Większość mie-

szkańców Wenezueli nie mogła korzystać z inter-

netu oraz telefonii komórkowej. Ludzie stracili 

dostęp do posiadanych na kontach pieniędzy. Nie 

mogli podjąć ich ani w bankomatach ani pozba-

wionych energii elektrycznej bankach. Zamknięto 

sklepy, a te które działały realizowały wyłącznie 

transakcje gotówkowe i to domagając sie w tej 

kryzysowej sytuacji, płatności w dolarach nie 

własnych bolivarach. W efekcie wiele sklepów 

splądrowano. Na ulicach porządku pilnowały nie 

tylko policja i wojsko ale również prorządowe 

gangi motocyklowe. Katastrofy dopełniły nie 

tylko problemy z pożywieniem ale głównie z do-

stępem do wody pitnej bowiem wodociągowe 

pompy nie działały. Przestały także działać oczy-

szczalnie ścieków . Prawdziwe dramaty rozgrywa-

ły się w szpitalach. Nie wszystkie bowiem instalo-

wane generatory były w stanie działać tak długo 

(słaba konserwacja i powszechny brak paliwa). 

Bleckout trwał sześć dni. 
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  Piękna inicjatywa PSE 

 

W Polsce żyje podobno zaledwie 28 
par rybołowów. Ich populacja od XX 
ciągle spada. Zakładają swe gniazda na 
najwyżej położonych punktach w te-
renie skąd widzą otwartą przestrzeń. 
Bardzo dobrze wymóg ten spełniają 
słupy energetyczne linii energetycz-
nych najwyższych napięć gdyż te słupy 
posiadają stosowną wysokość która 
ptakom odpowiada. Właściciel tych 
linii, PSE  zainstalował na terenie Po-
morza zachodniego szereg platform 
pod gniazda lęgowe rybołowów. 

U zachodniego sąsiada w Brandenburgii około 

1/3 populacji rybołowa gnieździ się na platfor-

mach zainstalowanych na słupa linii energetycz-

nych najwyższych napięć. Świadczy to o tym że 

takie miejsca lęgowe bardzo ptakom odpowia-

dają. Wielu ptakom zainstalowano już nadajniki 

GPS co umożliwia znawcom i opiekunom śledze-

nie tras wędrówek i miejsc polowań. Dzięki tym 

działaniom może uda się powstrzymać wyginię-

cie populacji rybołowa w Europie. 
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energetycy z bocianami 

Znaczny odsetek po-
pulacji bocianów w 

Europie wybiera sobie na 
stanowiska lęgowe 

właśnie Polskę. Ponie-
waż budują swoje 

gniazda  na wysokich, 
łatwo dostępnych obie-
ktach, to oprócz natu-

ralnych miejsc, jak dachy 
budynków na wsi, bocia-
nom bardzo  nadają się 
na gniazda słupy ener-
getyczne. Są one nie-

stety dla bocianów bar-
dzo niebezpieczne. Roz-
piętość skrzydeł bocia-

nich znacznie przekracza 
odległość między prze-
wodami linii niskiego i 

średniego napięcia. 
Często dochodzi do 

porażeń i śmierci tak 
lubianych ptaków. Stąd 
powszechną praktyką 

wszystkich operatorów 
sieci energetycznej w 
Polsce jest systema-

tyczna instalacja plat-
form bocianich pod 

budowę gniazd. Są to 
stalowe konstrukcje 

montowane na słupach 
linii energetycznych 

znacznie powyżej izo-
latorów i przewodów 

energetycznych. 
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Światowa produkcja 
energii elektrycznej 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

wzrosło w ubiegłym roku o 4 proc. (o 900 

TWh). To najszybsze tempo od 2010 r. 

Dodatkowy popyt na prąd pokryły w 

ubiegłym roku w większości OZE i energia 

jądrowa. IEA ocenia elektryczność jako 

"paliwo przyszłości". Teraz wykorzystanie 

prądu przekracza 23 tys. TWh, co odpo-

wiada za jedną piątą końcowego zużycia 

energii na świecie. 

 

 

Dobry rok zanotowała energetyka jądrowa - także 

głównie za sprawą Chin, ale też Japonii i Francji. 

Produkcja wzrosła o 3,3 proc. (90 TWh). Patrząc 

jednak na udział atomu w światowym miksie ener-

gii elektrycznej obecnie i w 2010 r. spadek znacze-

nia jest ogromny - teraz udział ten wynosi ok. 10 

proc., podczas gdy w 2010 roku było to aż 17 proc. 

 

 

 

 

 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł w 

ubiegłym roku zwiększyła się ogółem o 4 proc. 

(450 TWH). OZE odpowiadały za około jedną 

czwartą światowego wzrostu zapotrzebowa-

nia na energię. Najbardziej widać to w pro-

dukcji energii elektrycznej, gdzie źródła te 

pokryły 45 proc. ogólnego wzrostu popytu. 

OZE to teraz drugie po węglu źródło produkcji 

elektryczności na świecie, przy czym więk-

szość tej energii pochodzi z hydroelektrowni. 

Najbardziej wzrasta produkcja w Chinach, 

gdzie dodano 44 GW mocy w elektrowniach 

słonecznych i 20 GW w wiatrowych. 
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Jest rzeczą oczywistą że w produkcji energii elek-
trycznej  najlepszy i najbezpieczniejszy jest miks 
kilku form energii pierwotnej ( energia z paliw 
kopalnych, wiatru, słońca, wody i atomu). Chyba 
najlepszym przykładem jest struktura w Unii 
Europejskiej. Udział węgla  na świecie spada 
powoli. Nadal pozostaje on największym źródłem 
energii elektrycznej i drugim co do wielkości 
źródłem energii pierwotnej na świecie. Widać 
duże różnice regionalne w wykorzystaniu czar-
nego złota. Wzrosty jego wykorzystania nastąpiły 
w ubiegłym roku w państwach azjatyckich - Chi-
nach (1 proc.), Indiach (5 proc.), Wietnamie, 
Indonezji, Filipinach i Malezji. W Europie udział węgla w ubiegłym roku 

zmniejszył się o 2,6 proc. - głównie za spra-

wą Niemiec, gdzie OZE wyprzedziły go jako 

główne źródło. W Polsce węgiel trzyma po-

zycję, m.in. dzięki nowym blokom. Od 

września 2017 r. pracuje blok w Kozieni-

cach, w tym roku mają ruszyć bloki w O-

polu i Jaworznie. Jednocześnie powoli 

zwiększa się udział gazu w miksie. 

 energetycznym. 
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Nowa kadencja (1990-1994) władz Oddziału 

rozpoczyna się w zupełnie nowych warunkach 

ekonomiczno-gospodarczych. Entuzjastycznie 

witane, za-początkowane w 1989 r. przemiany 

gospodarcze, przyniosły 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. 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 

tym przy: Biurze Projektów Budownictwa 

Wiejskiego w Koszalinie, TELKOM-TELCZY w 

Czaplinku, ( zdjęcie poniżej) 

 

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, Urzędzie 

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 dużej liczby konferencji i 

seminariów, wynikała również z dopracowania się 

przez Oddział grupy ludzi, tworzących 

wyspecjalizowany zespół (Stanisław Radzikowski, 

Jacek Zawadzki, Leszek Ratuszyński, Norbert Rabiej, 

Anna Jóźwiak.. 

 

 

Czy 
wiesz  
że... 

 

 
 
 

Ignacy Mościcki (1867-1946) 

honorowym członkiem 
naszego stowarzyszenia 
jest Prezydent Rzeczy-

pospolitej, 

Ignacy Mościcki. 

Ignacy Mościcki był autorem ponad 
60 prac naukowych i ponad 40 pa-
tentów polskich i zagranicznych (po 
wyborze na prezydenta RP użytko-
wanie prawa do swych patentów 
nieodpłatnie przekazał państwu 
polskiemu).Członek Polskiej Aka-
demii Umiejętności i Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego, czło-
nek honorowy Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego. Doktor ho-
noris causa 17 uczelni, m.in. Poli-
techniki Lwowskiej, Politechniki 
Warszawskiej (dwukrotnie), Sorbo-
ny, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Wileńskiego, uniwer-
sytetów w Dorpacie i Fryburgu.  
 

 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH_fDaqtDhAhVtxosKHZrXC_oQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki&psig=AOvVaw1catXAPS52MbfO6dpzzA-G&ust=1555356959941835
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDwca-rNDhAhWotIsKHY6HATIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/682705,Ignacy-Moscicki-prezydent-Pilsudskiego&psig=AOvVaw1catXAPS52MbfO6dpzzA-G&ust=1555356959941835
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Ciekawostki energetyczne 

 
Złącze kablowe z Miejskiego Zakładu 

Elektrycznego we Lwowie 

 
Złącze kablowe z szafką pomiarową 

jako cokół pod kapliczkę 
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Początki elektryfikacji miast to spotkanie ludności 
z nieznaną formą energii. Energii która niosła w 
pierwszej kolejności oświetlenie, ogrzewanie, na-
pęd urządzeń ale także zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia w przypadku złamania obowiązujących zasad 
użytkowania. Istniał spory opór części społeczeń-
stwa związany z zagrożeniami. Obrazuje to poniż-
szy plakat, w dzisiejszych czasach budzący tylko 
uśmiech.  
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wiosna w obiektywie elektryków 
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