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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

Czerwiec to miesiąc w którym zarówno 

na szczeblu centralnym jak i w wielu 

Oddziałach naszego stowarzyszenia od-

bywają się imprezy związane ze 100-

leciem SEP.W Warszawie miały miejsce 

dwa ważne wydarzenia. Odbył się XXXIX 

Walny Zjazd Delegatów ze wszystkich 

Oddziałów, oraz odsłonięcie pięknego  

pomnika-ławeczki Profesora Mieczysła-

wa Pożaryskiego, pierwszego prezesa 

SEP i pierwszego dziekana Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Warszaw-

skiej. Pomnik umiejscowiono na we-

wnętrznym dziedzińcu Politechniki War-

szawskiej. W naszym Oddziale odbyło 

się także kilka ciekawych imprez w tym 

jedna o zasięgu krajowym zorganizo-

wana przez koło nr 18 na Politechnice 

Koszalińskiej.   

Z poważaniem,  
 

Zenon Lenkiewicz 
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W dniu 09 maja br. w Politechnice Gdańskiej, podczas trwania 

tegorocznych Gdańskich Dni Elektryki odbyło się czwarte w kadencji 

2018/2022 posiedzenie Rady Prezesów SEP. Prezesi Oddziałów 

przybyli ze wszystkich zakątków Polski spotkali się w budynku 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Posiedzeniu Rady 

przewodniczyli: Piotr Szymczak – prezes SEP oraz Kazimierz Jagieła – 

dziekan RP SEP. Wśród omawianych tematów spotkania znalazły się m 

in. wyniki finansowe za 2018 r. i zaopiniowanie sprawozdania 

finansowego SEP, które omówił skarbnik ZG Krzysztof Nowicki 

uczestniczący w spotkaniu za pośrednictwem łącza Skype. Zebrani 

wysłuchali informacji nt. wyników głosowania korespondencyjnego na 

liczbę końcową kandydatów do godności Członka Honorowego SEP. 

Omówiono również stan przygotowań do XXXIX Nadzwyczajnego 

Zjazdu Delegatów SEP i przedstawiono podsumowanie III Kongresu 

Elektryki Polskiej. 

 

Rada Prezesów w Gdańsku 

 
 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.photoblog.pl/sauron2009/84603098/fontanna-neptuna-w-gdansku.html&psig=AOvVaw2_xFt6I7N3JCpUBnXilAwJ&ust=1558464569927770
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO6e2-46riAhVpxaYKHZShDNAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.radiozet.pl/Podroze-Radia-ZET/Ranking-jakosci-zycia.-Gdansk-wyprzedzil-m.in.-Lizbone-i-Los-Angeles&psig=AOvVaw2_xFt6I7N3JCpUBnXilAwJ&ust=1558464569927770
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  XXXIX Walny Zjazd  

Delegatów  
OTWARCIE XXXIX NWZD SEP POPRZEDZIŁY 

WYSTĄPIENIA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB 

1. Wystąpienie Piotra Szymczaka – Prezesa SEP 

2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór 
organów roboczych Zjazdu 

3. Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, 

Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 

– lecia SEP 

4. Wystąpienie Jana Szmidta – Rektora PW, 
Wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 

100 – lecia SEP 

SESJA JUBILEUSZOWA POŚWIĘCONA 100-LECIU 
SEP ZAWIERAŁA PRELEKCJE: 

 

1. Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – 
„Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro” 

2. Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto 

lat działalności i wyzwania stojące przed 

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich” 

3. Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie 

kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia 

działalności” 

4. Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne 
kierunki działalności SEP w obszarze 

przemysłu elektrotechnicznego i energetyki” 

 

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzysze-

nia Elektryków Polskich pod hasłem "Elek-

tryka, Edukacja, Przemysł, Stowarzysze-

nie" w Warszawie  w dniach 6-7 czerwca , 

odbył się XXXIX Nadzwyczajny Zjazd De-

legatów SEP.W zjeździe udział brali także 

przedstawiciele naszego Oddziału. Miejs-

cem obrad była aula Politechniki War-

szawskiej. Na dziedzińcu uczelni odsłonię-

to pomnik-ławeczkę pierwszego prezesa 

SEP i wieloletniego dziekana Wydziału 

Elektrycznego PW prof. Mieczysława 

Pożaryskiego.  

 
Politechnika Warszawska 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Warszawa_Politechnika_Warszawska_Gmach_G%C5%82%C3%B3wny.jpg&psig=AOvVaw3cLkAYWmQ1SPnSTUbc3xsz&ust=1558464805085700
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  Uchwała XXXIX 

Nadzwyczajnego Walnego 
Zjazdu Delegatów SEP z okazji 

Jubileuszu 100-lecia SEP 

 
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP stwierdza, że na 

bogaty dorobek Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okre-

sie 100 lat jego funkcjonowania złożyła się działalność 

czterech stowarzyszeń: Stowarzyszenia Elektrotechników 

Polskich – powołanego w dniach 7-9 czerwca 1919 r. w 

Warszawie i przemianowanego w dniu 1 czerwca 1928 r. 

w Toruniu na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, na-

stępnie Stowarzyszenia Radiotechników Polskich założone-

go w 1922 r. i połączonego z SEP w 1929 r. oraz Stowa-

rzyszenia Teletechników Polskich powołanego w 1926 r. i 

Związku Polskich Inżynierów Elektryków założonego w 1932 r., 

połączonych z SEP w 1939 r. 

2. NWZD SEP składa hołd i wyraża głęboki szacunek dla 

wszystkich pokoleń polskich działaczy i członków 

Stowarzyszenia, których nie ma już wśród nas, a którzy w 

ciągu stu lat działalności swoim zaangażowaniem tworzyli i 

budowali autorytet Stowarzyszenia, a także zapewnili jego 

trwanie i rozwój w  

3. NWZD SEP wyraża uznanie i podziękowanie obecnym 

działaczom i członkom zrzeszonym w kołach, oddziałach, 

sekcjach i komitetach oraz władzach Stowarzyszenia, 

kontynuującym dobre tradycje Stowarzyszenia oraz 

wnoszącym istotny wkład w rozwój gospodarki i 

przemysłu elektrotechnicznego, elektroenergetyki, 

łączności, nauki, kultury, techniki oraz w sferze 

kształcenia  kadr. 

4. NWZD SEP akceptuje dotychczasowe kierunki działalności 

Stowarzyszenia i zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów 

ze wszystkich struktur organizacyjnych SEP, aby włączyli 

się w przygotowanie znowelizowanej misji 

Stowarzyszenia odpowiadającej na współczesne 

wyzwania rozwojowe w dziedzinie elektryki, gospodarki, 

nauki, techniki oraz w zakresie kształcenia 

kompetentnych kadr. 

5. NWZD SEP wysoko ocenia powołanie przez Zarząd Główny 

SEP specjalnych jednostek: Pracowni Historycznej, 

Centralnego Archiwum, Centralnej Biblioteki i Agencji 

Fotograficznej. Zjazd wyraża nadzieję, że dzięki temu 

zostaną rzetelnie opracowane i przedstawione dzieje 

Stowarzyszenia i wybitne postacie, a następnie 

przygotowany zostanie film i okolicznościowe 

wydawnictwa w ramach cyklu „100 książek na 100-lecie 

SEP”. 

 

 
Poczet sztandarowy z nowym sztandarem SEP 

 
Przemawia prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak 

 
Uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Prof. 
Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego prezesa SEP 
i pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego 
PW, na wewnętrznym dziedzińcu Politechniki War-
szawskiej. Od lewej stoją: prof. Stanisław Bolkow-
ski - b. prezes SEP, prof. Lech Grzesiak - dziekan 
Wydziału Elektrycznego PW, prof. Jan Szmidt - rek-
tor PW, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, dr 
Piotr Szymczak - prezes SEP i prof. Jerzy Barglik, b. 
prezes SEP, prezes OZW SEP 

 

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 
fot. Krzysztof Woliński 
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Konferencja na uczelni 

 

 

W dniach 30-31 maja na w budynku A Politech-

niki Koszalińskiej przy ul Racławickiej, odbyła sie 

Konferencja studentów Wydziału Mechaniczne-

go, w skład którego wchodzi  Katedra Energety-

ki. Konferencję zorganizowano wspólnie z na-

szym stowarzyszeniem. Była ona miejscem pre-

zentacji przez studentów oraz doktorantów swo-

ich osiągnięć naukowych. Dla naszego stowarzy-

szenia była to szczególna okazja do zapoznania 

studentów z naszą historią oraz działalnością 

statutową SEP. 

 
 

Prezentacje  uczestników konferencji 
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Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w za-

kresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mecha-

niki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy 

maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodni-

czo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odna-

wialnych źródeł energii. Studenci nabywają umiejętności 

projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko 

pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakre-

su wykorzystania oprogramowania komputerowego do 

modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, 

doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki 

oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych. 

 

 
Stanowiska laboratoryjne Katedry Energetyki 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7_rD-9LiAhVw_CoKHXqmC-4QjRx6BAgBEAU&url=http://wm.politechnika.koszalin.pl/kat/319/znaki-i-logotypy&psig=AOvVaw1EyVy5K_clTX21oXKxC6Rc&ust=1559845508612570
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100 letnia elektrownia 

na 100- lecie SEP 
 

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd te-
chniczny do elektrowni wodnej Niedalino. Uczest-
nikami wycieczki byli studenci, wykładowcy i wła-
dze wydziału Mechanicznego Politechniki Koszaliń-
skiej. Obecnie w kształceniu studentów  w Kated-
rze Energetyki, kładzie się duży nacisk na źródła 
odnawialne. Ta elektrownia, choć już bardzo stara 
świetnie wpisuje się w profil kształcenia. Same ge-
neratory z otwartymi korpusami umożliwiają łatwe 
rozpoznanie poszczególnych części maszyny. Po-
dziw zwiedzających budziła  wielkość elektrowni 
której okazałość obserwowano z poziomu dolnej 
wody.  

 
 Dyżurny elektrowni Dawid Surówka z olbrzymim 
zaangażowaniem opowiada o szczegółach te-
chnicznych budowli wodnych elektrowni Nieda-
lino. 
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Wspaniale zachowana ściana sterownicza generatorów w hali maszyn elektrowni Niedalino 

 
 

 
 

 
 

 

Elektrownia wodna w Niedalinie została zbudo-

wana w latach 1911-12 przez ówczesnego wła-

ściciela tych ziem rotmistrza Kartz'a von Kameke 

(niem. nazwa Radue Uberlandzentrale Heyka 

G.m.b.H). Polska nazwa jeziora Hajka i niemiecka 

nazwa elektrowni Heyka powstała od nazwisk 

głównych udziałowców spółki: von Heydebre-

ck'a i von Kamecke'a. Elektrownia posiada trzy 

turbiny Francis'a firmy Voith (z lat 1912-14) o 

łącznej mocy 1,1 MW oraz generatory firmy AEG 

z 1913 roku. Obiekt został przejęty po II wojnie 

światowej przez Polskę Ludową w roku 1947. 

W czasie powodzi w marcu 
1940 roku spowodowanej 
przerwaniem tamy w Ros-
nowie, została całkowicie 
zalana. Wszelkie naprawy 
uszkodzeń w elektrowni za-
kończono w 1944 roku. 
Elektrownia do tej pory jest 
wciąż czynnym zabytkiem 
techniki, posiadającym ory-
ginalne wyposażenie jeszcze 
z czasów budowy. 

http://www.rosnowo.pl/n-powodz.html
http://www.rosnowo.pl/n-powodz.html
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elektrownia wodna Rosnowo 

 
Jaz na kanale doprowadzającym wodę  

 
Elektrownia z lotu ptaka 
 
Elektrownia wodna w Rosnowie była 
budowana w latach 1910-1922. Zes-
pół hydroelektrowni składa się z bu-
dynku elektrowni i śluzy o wysokości 
17 metrów. Woda z jeziora Rosnowo 
do elektrowni doprowadzana jest ka-
nałem  o długości 2,7 km. Elektrow-
nia Rosnowo współpracuje ze znaj-
dującą się  poniżej ( rzeki Radew) 
elektrownią wodną Niedalino.  Ze 
względu na swój charakter i usytuo-
wanie jest elektrownią szczytową, 
czyli przy niskich przepływach w no-
cy i w dzień woda gromadzona jest w 
zbiorniku i puszczana jest na turbiny 
w najkorzystniejszych ekonomicznie ( 
cena energii ) okresach doby. 
Elektrownia wyposażona jest w 3 
generatory o łącznej  mocy 1,1 MW  

Dobiega końca remont jazu na 

starorzeczu w elektrowni Rosnowo 

oraz zasadniczego wału  zapory je-

ziora Rosnowo. Zapora ziemna 

wzmocniona jest betonowymi 

płytami, co wzmacnia bezpieczeń-

stwo pracy budowli. Miejsce 

świeżo wzmocnione w okresie II 

WŚ zostało przerwane, co spowo-

dowało powstanie  fali powodzio-

wej która zalała elektrownię Nieda-

lino. 

remont  budowli  wodnej 

 
Regulator obrotów 
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Kanał z jeziora Rosnowo do elektrowni 

 

 
Remontowana zapora z jazem na starorzeczu 

 

 
Rusztowania na jazie starorzecza 

 

 
Po remoncie 

 

 
Element napędu na jazie 
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Elektrownia widziana od strony dolnej wody 

 

 

 

 
 
 

 
100 letnie żarówki 

 
 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFmZvb4c3iAhXumIsKHWEHAiMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rosnowo.pl/n-elektrownia.html&psig=AOvVaw3Kupfc0syPVBxHRkPnRyR0&ust=1559666687203359
http://www.rosnowo.pl/n-elektrownia.html
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9w9nS4s3iAhWmo4sKHQnxCtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rosnowo.pl/n-elektrownia.html&psig=AOvVaw3Kupfc0syPVBxHRkPnRyR0&ust=1559666687203359
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Spotkanie prezesów 
Oddziału Koszalin 

 

 
Koledzy Jacek Zawadzki, Leszek Czołba 
i Zenon Lenkiewicz (czerwiec 2019) 

 
Koledzy Jacek Zawadzki i Prezes Oddzia-
łu Leszek Czołba  w trakcie posiedzenia 
Zarządu (1987). 
 

Kolega Leszek Czołba pełnił funkcję 
prezesa Oddziału przez 15 lat. Nadał 
w trakcie swego przewodnictwa silny 
charakter telekomunikacyjny stowa-
rzyszeniu. Objawiało sie to licznymi 
ogólnopolskim konferencjami, semi-
nariami i wyjazdami technicznymi. o 
randze tych konferencji może świad-
czyć częsty udział Ministrów Łącznoś-
ci. Leszek Czołba był inicjatorem pio-
nierskiej koncepcji budowy nowego 
węzła łączności w gminie Gościno. W 
1999 roku w ramach Światowego Dnia 
Telekomunikacji i XXXI Pomors-kich 
Dni Techniki sympozjum pn. "No-
woczesne systemy i usługi telekomu-
nikacyjne stosowane w TP S.A." W 
sympozjum wzięło udział aż 11 firm 
telekomunikacyjnych 

 
Kol. Leszek Czołba odbiera gratulacje od Prezesa SEP Jacka Szpotańskiego 
 

Jubileusz 100-lecia SEP 

był wspaniałą okazją do 

zaproszenia dwóch pre-

zesów  najdłużej rządzą-

cych naszym Oddziałem. 

Koledzy Leszek Czołba i 

Jacek Zawadzki prowadzi-

li nasz Oddział łącznie 

przez ponad 20 lat. Le-

szek Czołba reprezento-

wał w stowarzyszeniu 

branżę telekomunikacyj-

ną zaś kolega Jacek Za-

wadzki energetykę. Okres 

ich przewodnictwa to wy-

jątkowa aktywność Od-

działu w sferze technicz-

nej i ekonomicznej. 
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Produkcja wyłączników pełnoolejowych SN 

w fabryce Kazimierza Szpotańskiego 

Ciekawostka techniczna, naszym 

muzealnym eksponatem 

 
Koledzy z "zespołu muzealnego" bez robiącego 
zdjęcie Waldemara Wawrzaka ,którzy zdemonto-
wali urządzenie i przetransportowali do muzeum 

 
Wyłączniki olejowe stanowią jeden z najstarszych 
stosowanych dotychczas typów wyłączników średniego 
na-pięcia. Obudowę wyłącznika stanowi kadź w której 
znajduje się podstawowy środek izolacyjny oraz gaśniczy 
ja-kim jest olej. Olej zajmuje około 2/3 objętości 
zbiornika, resztę poduszka powietrzna. Ze względu na 
jego znacz-ną ilość, wyłącznik  ten nazywamy 
pełnoolejowym,  w przeciwieństwie do późniejszych 
nowocześniejszych konstrukcji wyłączników 
małoolejowych. W pokrywie umocowanych jest sześć 
izolatorów przepustowych , do których są 
przymocowane styki stałe wyłącznika. Bieguny 
umieszczone są we wspólnej kadzi w przeciwieństwie do 
wyłączników wysokonapięciowych. W trakcie działania 
pomiędzy stykami stałymi a ruchomymi zaczyna pa-lić 
się łuk elektryczny co powoduje parowanie oleju, któ-
rego opary unoszą się ku górze i ściskają bańkę 
powietrza. Zjawisku temu towarzyszy zmienność 
ciśnienia sprzyjająca gaszeniu łuku. Wyłącznik był bardzo 
wrażliwy na stosowny poziom oleju utrzymywany w 
wąskich granicach.  Jak opowiada kol. Waldemar 
Mieżaniec , wy-sokie ciśnieniew trakcie działania 
wyłącznika było często  powodem wybuch oleju, co 
stanowiło olbrzymie niebezpieczeństwo dla monterów 
energetyki. Szybko zostały one zastępowane bardziej 
bezpiecznymi wyłącznikami małoolejowymi. 
 
 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEnbaDoc7iAhVvpIsKHY5MDQkQjRx6BAgBEAU&url=http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,40543,14644745.html?i=0&psig=AOvVaw3NY9GziJJmgJlpSqwdLzxm&ust=1559683673826705
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia6PrQoM7iAhUSxYsKHW_0AyQQjRx6BAgBEAU&url=https://archiwum.allegro.pl/oferta/wylacznik-mocy-pelnoolejowy-20-kv-antyk-1953-i7296038232.html&psig=AOvVaw3NY9GziJJmgJlpSqwdLzxm&ust=1559683673826705
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Krajowa konferencja studentów 
i młodych pracowników nauki 

Tegoroczna szesnasta już edycja Krajowej 

Konferencji  Studentów i Młodych Pracow-

ników Nauki. zorganizowana została przez 

kolegów z koła nr 18 przy Politechnice Ko-

szalińskiej oraz  Wydział Elektroniki i Infor-

matyki Politechniki Koszalińskiej, przy 

współudziale Wydziału Informatyki  Za-

chodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-

logicznego. 
 

 

 
 

Konferencja odbyła sie w dniach 22- 
24.05.2019. Miejscem konferencji była 
miejscowość Dąbki. Patronami Konfe-
rencji byli dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 
(Dziekan Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki PK), dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan 
Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. 
inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Ko-
mitetu Inżynierii Produkcji PAN). 
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Honorowymi gośćmi z dziewięciu akademickich ośrodków w kraju byli: 

• Prof. dr hab. Witold Gulbiński – prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej 
• Dr hab. inż. Tomasz Królikowski – prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej 
• Prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki – dziekan Wydziału elektroniki Politechniki Wrocławskiej 
• Dr hab. inż. Jerzy Pejaś – Dziekan Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie 
• Dr hab. inż. Sławomir Kłos – Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
• Dr inż. Julian Jakubowski – Dziekan Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie 
• Dr inż. Irena Bach Dąbrowska – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w 

Gdańsku 
• Prof. dr hab. inż. Andrzej Jardzioch – redaktor naczelny czasopisma Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
• Dr inż. Arkadiusz Gola – redaktor naczelny czasopisma Applied Computer Science 
• Prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta – Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP 
• Dr inż. Sebastian Pecolt – przewodniczący Koła SEP nr 18 przy Politechnice Koszalińskiej 

 

 
 

 
Kol. Krzysztof Bzdyra,główny 

organizator konferencji 
 

W konferencji wzięło udział 
60 gości reprezentujących 9 
ośrodków akademickich w 
Polsce (Politechnika Kosza-
lińska, ZUT Szczecin, ATH 
Bielsko-Biała, PWSZ Kalisz, 
Uniwersytet Zielonogórski, 
Politechnika Poznańska, 
WSB Gdańsk, Politechnika 
Lubelska, Politechnika Wro-
cławska) 

Gości powitał przewodniczą-
cy komitetu organizacyjnego 
dr inż. Krzysztof Bzdyra, po 
czym głos zabrał Prorektor 
ds. Nauki i Rozwoju PK prof. 
dr hab. inż. Witold Gulbiński. 
W wystąpieniach podkreślo-
no, że Wydział Elektroniki i 
Informatyki obchodzi jubile-
usz 30-lecia a SEP 100-lecia. 
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czy znasz swoje okolice ? 

 

 

 

1 

3 

2 Czy wiesz w jakich  pobliskich 

miejscowościach ( w promie-

niu do 50 km od Koszalina) 

znajdują się przedstawione 

dworki i pałacyk? Jeżeli znasz 

odpowiedź pisz na adres biu-

ra. Zwycięzca otrzyma nagro-

dę. 
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piękno staroci 
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piękno w lesie 


