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    W WYDANIU 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

Wchodzimy w kolejny miesiąc sezonu 

urlopowego.Za sobą mamy już szereg 

imprez związanych z jubileuszem 100-

lecia naszego stowarzyszenia. Na szcze-

blu centralnym we wrześniu odbędzie 

się ciekawe wydarzenie związane z ju-

bileuszem. Ciekawe ze względu na loka-

lizację. Miastem tym będzie bowiem 

Lwów. Potraktowałem to wydarzenie 

jako impuls do prezentacji środowiska 

elektryków we Lwowie, ich znaczenia 

nie tylko w stowarzyszeniu ale dla 

gospodarki Polski, w początkowym 

okresie rozwoju elektryki stosowanej. 

Lwowskie środowisko elektryków było 

jednym z mocniejszych i należało do 

grona założycieli naszego stowarzy-

szenia. Do tego interesującego tematu z 

pewnością w przyszłości wrócimy.  

 
Z poważaniem,  
 
Zenon Lenkiewicz 
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 RADA KRAJOWA 
FSNT - NOT 

 
27 czerwca 2019 r. obradowała w Warszawie Rada Krajowa FSNT-NOT. Po-
siedzenie prowadzili wspólnie Stanisław Cegielski (SGP) – przewodniczący 
oraz Edward Myśliwiec (delegat woj. kujawsko-pomorskiego). Najważniejszą 
decyzją podjętą przez delegatów było zatwierdzenie sprawozdań Zarządu 
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT. Pozytywna ocena poz-
woliła na udzielnie przez Radę Krajową absolutorium dla członków Zarządu, 
które przegłosowano indywidualnie w trybie tajnym. W obradach aktywnie 
uczestniczyli delegaci SEP do Rady Krajowej FSNT-NOT. Jednym z tematów 
poruszanych w czasie dyskusji były przedsięwzięcia FSNT-NOT skierowane do 
młodego pokolenia, m.in. Konkurs Młody Innowator i Olimpiada Wiedzy 
Technicznej. Zabierając głos w tej dyskusji, prezes Piotr Szymczak poinfor-
mował, że SEP ma najwyższy wśród wszystkich Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych procent młodych członków (17 %). Oferta SEP na organizację 
Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej EUROELEKTRA uzyskała też 
dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie ofert na re-
alizację zadania publicznego pt.: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i 
turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

KOSZALIN 
 
 
Likwidowany jest obec-
nie nasz oddział  FSNT 
-NOT. Koszalińskie sto-
warzyszenia nie mają 
jeszcze pomysłu na for-
mę kontynuowania  do-
tychczasowej działal-
ności jeżeli będzie taka 
wola wspólnego działa-
nia.   
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1 czerwca 2019 zebrała się w Warszawie Rada Koordynacyjna do współpracy SEP ze szko-

łami ponadpodstawowymi. Było to reaktywowanie podobnej działalności, jaką Stowarzyszenie 

już prowadziło kilkanaście lat temu. W spotkaniu wziął udział i powitał przybyłych prezes SEP 

Piotr Szymczak, który przedstawił główne kierunki działalności Stowarzyszenia, w ważnym 

obecnie roku jego 100-lecia, a także informacje dotyczące możliwości współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi. Prowadząca spotkanie kol. Zofia Miszewska przedstawiła członków Ze-

społu Inicjatywnego ds. powołania (reaktywowania) Rady Koordynacyjnej SEP. W spotkaniu 

uczestniczyło 12 osób. Przynależność do Rady zadeklarowało 10 osób, a dodatkowo przyjęto 

zgłoszenia korespondencyjne czterech osób. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radosław Be-

niak – przewodniczący Komisji Kształcenia Zawodowego SEP oraz Jarosław Krysiak - prze-

wodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. Obecni byli także przedstawiciele 

oddziałów SEP, które aktywnie działają w środowisku szkolnictwa zawodowego, nie tylko ze 

szkół, ale także z firm działających na rzecz szkolnictwa. Po dyskusji nad kierunkami 

i rekomendacjami do przyszłej działalności Rady, wybrano jej Zarząd, w którym funkcję przewodniczą-

cej powierzono kol. Zofii Miszewskiej, wiceprzewodniczących kol. kol. Adamowi Szewczukowi 

i Jerzemu Kostro, sekretarza kol. Grażynie Mrozińskiej- Hotloś.  

 

 

SEP i szkoły 

ponadpodstawowe 
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JUBILEUSZ  100-LECIA SEP 
WE LWOWIE 

 
 

Politechnika Lwowska 

Ramowy program głównych uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich we Lwowie w dniach 26-27-28 września 2019 r. 

 

 Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice archikatedralnej we 

Lwowie. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobach zasłużonych ludzi dla 

elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego na Cmen-tarzu 

Łyczakowskim i Cmentarzu w Brzuchowicach. 

 Seminarium naukowe pt. „Początki rozwoju elektryki we Lwowie  i działalności 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich” zorganizowanie wspólnie z elektrykami 

ukraińskimi pod patronatem Ambasady RP w Kijowie i Ambasady Ukrainy w 

Warszawie – Politechnika Lwowska. 

 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia SEP w języku polskim i ukra-

ińskim na Politechnice Lwowskiej lub/i w siedzibie Towarzystwa Politechnicz-

nego we Lwowie. 

 Koncert jubileuszowy w Lwowskiej Filharmonii. 

 Spotkanie integracyjne (Bal Elektryka SEP we Lwowie) 

 

 

LWÓW 

 
 

W okresie międzywo-

jennym Lwów był  sil-

nym ośrodkiem gos-

podarczym, kulturalnym 

i naukowym w grani-

cach ówczesnej Polski. 

Kadra Politechniki 

Lwowskiej odegrała 

bardzo istotną rolę w 

historii SEP. Stąd 

decyzja ZG SEP o 

uroczystych obchodach 

jubileuszu we Lwowie. 
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Dlaczego Lwów? 

 

WAŻNY OŚRODEK NAUKOWY 

W drugiej połowie XIX w w środowiskach naukowych i społeczno-za-
wodowych popularne stały się wystawy techniczne popularyzujące po-
stęp techniczny  z nowinkami technicznymi zyskującymi  zaintereso-
wanie zwiedzających a w następstwie skłonność do stosowania w życiu 
powszednim. Można powiedzieć że była  to forma reklamy osiągnięć 
technicznych. Był to okres początkowy w historii powszechnego stoso-
wania elektryczności. Zajmie to nam kilkadziesiąt lat zanim elektrycz-
ność stanie się formą energii bez której nie wyobrażamy sobie życia. 
Powstają nowe branże techniczne. Nauka wchodzi w fantastyczny 
okres nie tylko odkryć ale także edukacji społeczeństwa jak też kreacji 
nowych zawodów i tworzenia podwalin w nowych obszarach szkol-
nictwa średniego i wyższego. W tym czasie jesteśmy pod zaborami w 
różnych uwarunkowaniach gospodarczych politycznych i ekonomicz-
nych. Lwów  obok Krakowa jest ważnym ośrodkiem także naukowym. 
Środowiska społeczno-zawodowe  z zaborów starają się współpraco-
wać, wymieniać myśli naukowe na międzyzaborowych zjazdach. Obok 
lekarzy , przyrodników ekonomistów i prawników także technicy włą-
czyli się w ten powszechny nurt zachowań. Pierwszy zjazd techników 
polskich w roku 1882 odbył się  w Krakowie natomiast drugi we Lwo-
wie. Do roku 1914 w Polsce odbyło się sześć zjazdów techników 
polskich z czego trzy w Krakowie i trzy we Lwowie. Lwów był bardzo 
silnym ośrodkiem naukowym .Stopniowo w zjazdach techników wpro-
wadzano podział na sekcje w których poruszano najistotniejsze prob-
lemy danej branży. Na bazie doświadczeń zjazdów były organizowane 
spotkania przemysłowców, elektrotechników oraz hutników i górników.  
Ciekawostką może być fakt iż w zjeździe przemysłowców w którym 
udział wzięło 263 uczestników  wzięli udział także mieszkańcy w któ-
rych najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Lwowa. Pierwszy samo-
dzielny zjazd elektrotechników odbył się w Warszawie w roku 1903 zaś 
w roku 1919 w Warszawie powołano samodzielne ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich. 

 
Politechnika Lwowska jest je-

dnym z najciekawszych i 
najpiękniejszych gmachów 
wzniesionych we Lwowie w 
okresie autonomii galicyj-
skiej. Obiekt zaprojektowa-
ny przez miejscowego ar-
chitekta, Juliana Zacharie-
wicza, który zrobił fantas-
tyczną karierę, poczynając 
od budowniczego dworców 
kolejowych, a kończąc na 
autorstwie najciekawszych 
gmachów publicznych, willi i 
kościołów we Lwowie. W 
momencie oddania gma-chu 
do użytku architekt miał 
zaledwie 40 lat. Był też 
pierwszym rektorem w tym 
budynku. 
 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip6_ig-qrjAhVlxKYKHZhvA1wQjRx6BAgBEAU&url=https://lwow.info/politechnika-lwowska/&psig=AOvVaw2IeIRtV8k9qRXF48StdXKS&ust=1562868825995908
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip6_ig-qrjAhVlxKYKHZhvA1wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.umed.wroc.pl/content/politechnika-lwowska-galeria&psig=AOvVaw2IeIRtV8k9qRXF48StdXKS&ust=1562868825995908
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 Roman Dzieślewski 
Roman Dzieślewski vel Zdzisławski (ur. 18 stycznia 1863 
w Tarnowie, zm. 8 sierpnia 1924 ) jest nestorem  polskiej 
elektryki, pierwszym polskim profesorem elektrotechniki 
a zarazem rektorem Politechniki  Lwowskiej. Jako absol-

went Politechniki Lwowskiej uzupełniał studia na Uniwersytecie 

Technicznym w Berlinie. Pracował w kilku przedsiębiorstwach 

budowy maszyn i elektrotechniki (m.in. był inżynierem 

budowlanym i maszynowym w Wieliczce. W 1891 w wieku 28 

lat otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1895 

profesora zwyczajnego elektrotechniki. Przez 33 lata prowadził 

wykłady i ćwiczenia z elektrotechniki ogólnej. W roku 

akademickim 1901/1902 został rektorem Politechniki 

Lwowskiej. Autor pierwszego akademickiego podręcznika 

elektrycznego Encyklopedia elektrotechniki 1898/1899, członek 

komitetu organizacyjnego Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 

roku we Lwowie (sekcja maszynowa i elektrotechniczna), poseł 

na Sejm Krajowy (1901-1902), przez 16 lat członek Rady m. 

Lwowa.  Należał do Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we 

Lwowie i otrzymał tytuł jego członka honorowego[1]. 

Uczestniczył w zjeździe założycielskim Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich (SEP) w Warszawie w 1919. Został 

członkiem pierwszego składu, utworzonego na początku 1924, 

Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. Pochowany na 

Cmentarzu Łyczakowskim  we Lwowie.  Przed II wojną światową 

jedną z ulic Lwowa nazwano nazwiskiem profesora. Po wojnie 

przemianowano ją na ulicę Wola. 27 marca 2015 roku, na 

elewacji kamienicy na tarnowskim Rynku, odsłonięto tablicę 

pamiątkową poświęconą urodzonemu w Tarnowie profesorowi. 

 

 
Profesor  Roman Dzieślewski vel Zdzisławski 

 

 
Ekipa z Koszalina na grobie rodziny  profesora 
Romana Dzieślewskiego (ród Zdzisławskich). 
Grobowiec odrestaurowany staraniem także 
naszego Oddziału. 

PIERWSZY POLSKI PROFESOR ELEKTROTECHNIKI 

ZE LWOWA 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjevviTlavjAhUMWZoKHXf9CPgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.polskieradio.pl/8/2384/Artykul/1773991,Ossolineum-Kolo-ratunkowe-rzucone-Polakom&psig=AOvVaw3C6rltpldMKtRr6j-SFkLb&ust=1562876057823626
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1863
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Lwowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Lwowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Techniczny_w_Berlinie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Techniczny_w_Berlinie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1891
https://pl.wikipedia.org/wiki/1895
https://pl.wikipedia.org/wiki/1901
https://pl.wikipedia.org/wiki/1902
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/1899
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Wystawa_Krajowa_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Wystawa_Krajowa_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Krajowy_(Galicja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Politechniczne_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Politechniczne_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Dzie%C5%9Blewski#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/1919
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%81yczakowski_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Tarnowie
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Pierwsze podręczniki 
z elektrotechniki 

.   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jedne z pierwszych wydawnictw 
technicznych z elektrotechniki 
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Oddział Lwowski SEP w czerwcu br. obchodzi jubileusz 

100-lecia. W chwili powstania stowarzyszenia, lwowskie  

środowisko elektryków w ówczesnej Polsce było pod 

względem liczebności drugim co do wielkości ( po war-

szawskim). Pierwotnym zrzeszeniem lwowskich elektry-

ków  było Towarzystwo Politechniczne działające już od 

roku 1901. Ośrodek Lwowski  zasłużył się w pracach 

nad słownictwem elektrycznym. Elektrycy reprezento-

wali elektrotechnikę w Komisji Słownikowej przy Towa-

rzystwie Politechnicznym. Członkowie Sekcji Elektro-

technicznej. Po odzyskaniu niepodległości sekcja ta 

skoncentrowała się nad pracami mającymi na celu 

utworzenie ogólnopolskiego zrzeszenia elektryków z 

trzech dawnych zaborów. Na pierwszym zjeździe elek-

tryków w Warszawie  w dniach 7-9 czerwca 1919 roku 

koło Lwowski przystąpiło do Stowarzyszenia Elektro-

techników Polskich jako jedno z czterech kół założy-

cielskich obok warszawskiego, krakowskiego i łódzkie-

go. Zjazd wybrał 8-osobowy Zarząd, w skład którego 

wchodziło 3 przedstawicieli związanych ze Lwowem. 

Pierwszym prezesem stowarzyszenia został  prof. Mie-

czysław  Pożaryski. 

 
 
 

Powstanie Oddziału Lwowskiego 
SEP 
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SAMOLOT  ELEKTRYCZNY 

Pipistrel Alpha Electro,to samolt za-

bierający na pokład dwie osoby nale-

ży do grupy tzw. samolotów lekkich. 

Od roku 2016 produkowany w Sło-

wenii "seryjnie", bowiem wyprodu-

kowano już ponad 50 sztuk. Od in-

nych maszyn tego typu odróżnia go 

napęd - jest nim silnik elektryczny o 

mocy 60 kW. Kosztuje obecnie około 

125 tyś Euro. W trakcie godzinnego 

lotu (na tyle pozwalają baterie elek-

tryczne) może pokonać około 160 

km. Ładowanie baterii trwa około go-

dziny. Samoloty te są obecnie wyko-

rzystywane do lotów szkoleniowych 

na lotniskach gdyż głównym proble-

mem jest problem szybkich ładowa-

rek.Firma ma już swoje przedstawi-

cielstwo w Polsce. 

Pierwszy  samolot z napę-
dem elektrycznym produ-

kowany seryjnie. 
 

 
 

Koszt przelotu 160 km 
wynosi 20 zł. 

 
 
 
Moc silnika elektrycznego 60 kW. 
 
Baterie o pojemności 21 kWh ważą 100 kg 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy9or9n8njAhXqxMQBHdg6ANoQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy9or9n8njAhXqxMQBHdg6ANoQjRx6BAgBEAU&url=https://balkangreenenergynews.com/pipistrels-electric-aircraft-as-solution-for-vertical-mobility-and-greener-aviation/pipistrel-alpha-electro/&psig=AOvVaw0dbWZ9iGHtzXdeWZ59RRue&ust=1563909600135786&psig=AOvVaw0dbWZ9iGHtzXdeWZ59RRue&ust=1563909600135786
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Kolejna przerwa w dostawie 
energii elektrycznej w lipcu 

14 lipca br. pożar jednego z transformatorów na stacji wysokiego na-
pięcia w Nowym Jorku  spowodował rozległą awarię sieci energetycz-
nej w centralnej dzielnicy Manhattan. Była to druga rozległa przerwa w 
dostawie energii elektrycznej w tym mieście. Firmy i biura zostały po-
zbawione prądu, stanęły windy i pociągi metra. Awaria spowodowała 
wstrzymanie dopływu prądu do około 42 tysięcy odbiorców. Kolejne 
zdarzenie miało miejsce 22 lipca. Tym razem  Ok. 20 tysięcy mieszkań-
ców Nowego Jorku w poniedziałek rano czasu lokalnego nie miało prą-
du. Dostawy ograniczono dzień wcześniej, by uniknąć awarii zasilania. 
Nocą z niedzieli na poniedziałek dostaw  energii elektrycznej pozba-
wionych było około 53 tys. odbiorców. Dystrybutorem energii elek-
trycznej  jest spółka Con Edison. Dystrybutor energii stwierdził, że tym 
razem przyczyną przerw w dostawie była konieczność przeprowadze-
nia napraw w sieci energetycznej, by zapobiec rozległym awariom. Kry-
tycznie do tej informacji odniósł sie burmistrz NY, De Blasio twierdząc, 
że dostawca energii "powinien być lepiej przygotowany" i "nie ma 
żadnego wytłumaczenia dla tego, co dzieje się w NY gdyż  to nie była 
katastrofa naturalna". W tym czasie  w Nowym Jorku temperatura 
przekraczała 30 sto-pni Celsjusza.  
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DLA   GRZESIA 
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Koledzy z koła nr 18 na Politechnice Koszalińskiej 

Sebastian Pecolt i Leon Charkiewicz 
 

Grzegorz Królak, młody mieszkaniec Koszalina, urodził się z nie do końca wy-

kształconymi rączkami, stąd bardzo ciężko mu czasem robić różne rzeczy, któ-

re są oczywiste dla jego rówieśników, a w praktyce wielu czynności nie jest w 

stanie wykonywać samodzielni. Mama Grzegorza , Pani Iwona wpadła na po-

mysł, aby zrobić dla niego dedykowane mechatroniczne protezy rąk. Zwróciła 

się z tą prośbą do pracowników Politechniki Koszalińskiej. Kilkanaście miesię-

cy temu zadania tego podjęli się nasi koledzy z koła nr 18 na uczelni Sebast-

ian Pecolt i Leon Charkiewicz. Projekt na tym pierwszym etapie praktycznie 

dobiega końca. Będzie musiał być ciągle korygowany w związku z naturalnym 

rozwojem fizycznym Grzesia Króla. 
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Postępy w pracach nad protezą dla Grzesia Królaka. 
Po dłuższej przerwie spowodowanej operacją rączki Grzesia, w trakcie której była ona prostowana, wró-
ciliśmy do prac związanych ze zrobieniem protezy prawej ręki dla naszego kolegi. Obecnie jesteśmy na 
etapie testów protezy, w trakcie których następują kolejne modyfikacje i zmiany, tak aby użytkowanie jej 
było proste i wygodne dla Grzesia. Z ważniejszych modyfikacji, które zostały zrealizowane w ostatnim cza-
sie przedstawiamy poniżej tylko niektóre. Okazało się że wstępny plan zakładający, że proteza będzie mo-
cowana na rączkę Grzesia i będzie stanowiła jej przedłużenie nie może być zrealizowany, ponieważ rączka 
Grzesia, jest zbyt drobna i słaba, żeby utrzymać protezę. Dlatego, konieczne było zaprojektowanie i zbu-
dowanie kolejnych napędów do ruchu protezy w barku i obracania ramieniem. Proteza obecnie zawiera 
dziesięć napędów, które są sterowane niezależnie. Cała jest mocowana do kamizelki, którą Grześ zakłada 
na siebie. Sterowanie ruchami protezy odbywa się za pomocą klawiatury z przyciskami dotykowymi przy-
mocowanej do kamizelki. Konieczne też było, przeprojektowanie dłoni protezy, ponieważ zastosowane 
wcześniej napędy podczas testów psuły się po pewnym czasie. W nowej wersji dłoni, zastosowano moc-
niejsze serwomechanizmy i dodatkowo końcówki palców wydrukowano z gumy, tak aby przytrzymywane 
przedmioty nie wyślizgiwały się z uchwytu. W kolejnych etapach pracy nad protezą planowane jest  mi-
niaturyzacja sterownika wraz z akumulatorem zasilającym (obecnie są one umieszczone na plecach ka-
mizelki), co bezpośrednio wpłynie także na wagę całego urządzenia. Gdy uporamy się z wszystkimi pro-
blemami występującymi podczas testów i proteza będzie spełniała wymagania naszego kolegi, przyjdzie 
pora na zrobienie drugiej takiej samej tylko że na lewą stronę.  
Sebastian Pecolt 
Leon Charkiewicz 
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Udane próby podania piłeczki mamie. 
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Pomimo rekordowego zapotrzebowania sytuacja w sy-

stemie jest na razie spokojna. Nie ma ograniczeń w 

produkcji energii elektrycznej z powodów hydrologicz-

nych. Poziom wód i ich temperatura mogą ograniczać 

możliwości produkcji w niektórych elektrowniach, jak 

działo się to w sierpniu 2015 roku, gdy trzeba było 

wprowadzić 20 stopień zasilania, aby uniknąć blackou-

tu. W chwili rekordowego zapotrzebowania 19 GW mo-

cy dostarczały odbiorcom elektrownie konwencjonalne 

(węglowe i gazowe), 2 GW importowaliśmy od sąsia-

dów (głównie z Niemiec, Szwecji i Litwy), 1,6 GW ge-

nerowały turbiny wiatrowe, a 0,5 GW dostarczały elek-

trownie wodne. Dodatkowe ok. 0,5 GW (niewidoczne w 

oficjalnym bilansie mocy) powstawało w elektrowniach 

słonecznych. 

wg wysokienapiecie.pl 

w 

Według danych opera-
cyjnych Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych 
chwilowe zapotrzebo-
wanie na moc w Polsce 
skoczyło w środę, 26 
czerwca 2019 roku, do 
nienotowanego nigdy la-
tem poziomu. Chwilę po 
13:13 zapotrzebowanie 
odbiorców przekroczyło 
24,2 GW (15-minutowe 
zapotrzebowanie mocy 
monitorowane oficjalnie 
przez PSE, osiągnęło tak-
że rekordowe 24,14 
GW). 

 

SZCZYT ZAPOTRZEBOWANIA 
NA  MOC 
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Klimatyzacja stanie 

się jednym z najważ-

niejszych czynników 

odpowiedzialnych za 

wzrost zużycia elek-

trycznej energii  
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Pierwsze wiatraki  

na Bałtyku już za kilka lat 
 

W Polsce energia elektryczna nadal w 

ponad 80 proc. wytwarzana jest ze źró-

deł konwencjonalnych, głównie z węgla 

kamiennego i brunatnego. Grupa Kapi-

tałowa PGE chce mieć do 2030 roku 25 

proc. udziału w krajowej produkcji enr-

gii ze źródeł odnawialnych. Poza foto-

woltaiką rozwijać się będzie energetyka 

wiatrowa, w tym przede wszystkim ta 

zbudowana na Bałtyku. Dziś jeśli chodzi 

o Morskie Farmy Wiatrowe PGE ma poz-

wolenia lokalizacyjne na 2,5 tys. mega-

watów na Bałtyku. Pierwsze wiatraki 

mogą się pojawić po 2025 roku na 

wschód od Ławicy Słupskiej, w linii pro-

stej ok. 30 km od Łeby. Największą zale-

tą takich farm wiatrowych są duże zys-

ki, ponieważ wiatr morski jest dużo sta-

bilniejszy niż lądowy, zatem turbiny pra-

cują ciągle. Także prędkość wiatru nad 

wodą na ogół jest większa, przez co 

można wykorzystywać niższe wieże w 

porównaniu do tradycyjnych elektrowni 

wiatrowych. Na lądzie są ograniczenia 

co do miejsca w którym ma powstać 

farma wiatrowa, a na morzu jest dużo 

większe pole manewru i po prostu  moż-

na zbudować ich więcej. 

Budowa farm wiatrowych na mo-

rzu potencjalnie daje też dużo 

większe miejsce zatrudnienie niż 

przy budowie farm lądowych, po-

nieważ dużo trudniej jest wybu-

dować elektrownie w morzu niż 

na lądzie. Pochłania to także o wie-

le więcej funduszy, ponieważ części 

których używa się na takiej budo-

wie są zupełnie inne niż przy wia-

trakach lądowych. Taka inwestycja 

jest z reguły od 30% do 50% droższa 

niż inwestycja w budowę farmy 

wiatrowej na lądzie. Środowisko 

wodne powoduje dużo większe ry-

zyko korozji przez co wymusza o 

wiele lepsze zabezpieczenia zarów-

no fundamentów jak i samych kon-

strukcji. Ze względu na utrudniony 

dostęp do farm wiatrowych na mo-

rzu trzeba używać dużo droższych i 

odporniejszych materiałów, aby 

maksymalnie ograniczyć koniecz-

ność  wymiany części w razie awarii. 

Dlatego należy stosować teoretycz-

nie niezawodne, czyli dużo droższe 

turbiny. 
 

http://www.odnawialne-firmy.pl/katalog/kategoria/439/budowa-elektrowni-wiatrowych
http://www.odnawialne-firmy.pl/katalog/kategoria/439/budowa-elektrowni-wiatrowych
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ENERGETYKA  WIATROWA 
NA  MORZU 

 

W EUROPIE 
 
15 780 MW  - łączna moc MFW  
4149   - ilość turbin  
5,9 MW  - średnia moc turbiny  
8 MW  -  min. moc turbin po 2020 r. 
 

 

Największe MFW 
 

630 MW   - London Array  
1,4 GW   - Hornsea 2 - w 2022 r. 
 

 

W POLSCE PROGNOZY 
 

6 GW  - moc siłowni w 2030 r. 
2022r  - pierwsza  uruchomiona 
8 MW  - min. moc turbiny 
35 lat  - okres eksploatacji 
15 mid zł - wpływy z podatków 
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Pożegnaliśmy kolegę 

 

Lecha Kukiełę 

Lech Kukieła (1953-2019) urodził się w Białogardzie. Tu ukończył Te-

chnikum Energetyczne, które było kuźnią kadr dla Zakładu Energe-

tycznego który miał w Białogardzie swoją siedzibę przez wiele lat w 

okresie powojennym zanim zmienił lokalizację na Koszalin. Leszk 

związany był z energetyką praktycznie przez całe swoje życie zawo-

dowe. W Zakładzie Energetycznym Koszalin pracował w Wydziale Eks-

loatacji, początkowo w brygadzie zajmującej się naprawą wyłączni-

ków. Następnie został szefem kilku zespołów. Brygady te wykonywały 

szereg prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych aparatury łączenio-

wej na rozdzielniach całego Zakładu Energetycznego Koszalin, zapew-

niając utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców 

Leszek był czynnym działaczem Związkowym, pełniąc w latach 1997-

1999r funkcję przewodniczący  Międzyzakładowej Komisji Związku Za-

wodowego  NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetycznym  Koszalin. 

W roku 1999,  jako przewodniczący w/w związku uczestniczył w nego-

cjacjach a następnie podpisał   tzw. Porozumienie Społeczne. Porozu-

mienie to stanowiło gwarancje socjalne dla pracowników Zakładu 

Energetycznego w związku z procesem prywatyzacji spółek dystrybu-

cyjnych a po rezygnacji z tego procesu konsolidacją  spółek Skarbu  

Państwa. Z zapisów tego porozumienia przez wiele lat korzystali pra-

cownicy Zakładu Energetycznego. Jego zamiłowaniem była gra w sza-

chy. Brał udział w rozgrywkach szachowych organizowanych na tere-

nie miasta Koszalina i organizował wielokrotnie  turnieje szachowe  w 

Zakładzie Energetycznym Koszalin. Pozostanie w naszej pamięci jako 

szlachetny, życzliwy kolega. 
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Urodziny Nikola 

tesli 

Nikola Tesla był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 

125 wynalazków w 26 krajach,, głównie rozmaitych urządzeń elek-

trycznych, z których najsławniejsze to: silnik elektryczny i prądnica 

prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, ra-

dio, elektrownia wodna (na wodospadzie Niagara), bateria sło-

neczna, turbina talerzowa i transformator Tesli (rezonansowa cew-

ka wysokonapięciowa). Nikola Tesla był m.in. twórcą pierwszych 

urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Początkowo za 

twórcę radia uważano Guglielma Marconiego, jednak w 1943 Sąd 

Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli. 

Rozprawa rozstrzygnęła się po śmierci wynalazcy, przez co po-

wszechnie za twórcę radia uznaje się Marconiego, mimo iż przyznał 

się on do wykorzystania wcześniejszych prac Tesli w zbudowaniu 

radia. W 1916 został wyróżniony Medalem Edisona „za wybitne 

osiągnięcia we wczesnych pracach nad prądem wielofazowym i 

wielkiej częstotliwości”  

 

 

Nikola Tesla ur. 10 lipca 1856 w 
Smiljanie ( Serbia), zm. 7 stycznia 
1943 w Nowym Jorku) – amery-
kański inżynier elektrotechnik, wy-
nalazca. Od 1884 r. mieszkał w Sta-
nach Zjednoczonych.  

 
 

Żył na przełomie XIX i XX wieku, gdy 

rodziła się nowoczesność. Uosabiał postęp, 

a wiele z jego ge-nialnych pomysłów 

stanowi podstawę nieodzownych dzisiaj 

technologii. 

21 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica_pr%C4%85du_przemiennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica_pr%C4%85du_przemiennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autotransformator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamo_rowerowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_Tesli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator_Tesli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Najwy%C5%BCszy_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Najwy%C5%BCszy_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Edisona
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1856
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smiljan
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier
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Powszechnie się uważa że jednym z największych osiągnięć 

Tesli było zaproponowanie  praktycznego i efektywnego 

wykorzystania prądu przemiennego. Tesla skonstruował i 

opatentowała wielofazowy silnik elektryczny. Wykorzystał 

własności tego prądu do stworzenia efektu wirującego 

pola magnetycznego, wprowadzającego urządzenie w ruch 

obrotowy. Silnik tego typu nie tylko był bardziej efektywny 

od silników prądu stałego ale także mniej awaryjny. Prąd 

przemienny umożliwiał przesyłanie energii na duże odleg-

łości, z uwagi na możliwość łatwego podnoszenia napięcia 

za pomocą transformatorów, co przekładało się na mniej-

sze straty energii elektrycznej na drodze przepływu prądu 

 

O ile ciągle trwa spór kto był „wynalazcą radia”  to nie ulega 

wątpliwości, że Nikola Tesla w znacznym stopniu  przyczynił 

się do rozwoju radiotechniki, za sprawą eksperymentów nad 

techniką prądów szybkozmiennych. W 1898 roku Tesla uzyskał 

patent na zdalnie sterowany model łodzi. Łódka pływała w 

niewielkim basenie, skręcając, przyspieszając i zwalniając 

wedle woli wynalazcy, wyrażanej ruchami dźwigni na pulpicie 

nadajnika. Do tej pory wykorzystywano w tym celu połączenia 

przewodowe, co mocno ograniczało użyteczność takich roz-

wiązań.  Wynalazek  Tesli otworzył nowe możliwości przed 

dziedziną inżynierii zwaną telemechaniką i zajmującą się zdal-

nym sterowaniem urządzeniami. Wojsko szybko zainteresowa-

ło się tym wynalazkiem widząc w nim spory potencjał militar-

ny . W przemyśle zbrojeniowym dość szybko rozpoczęto eks-

perymenty nad zdalnie sterowanymi torpedami czy samolo-

tami. Proces ten w sto lat później zaowocował stworzeniem 

zdalnie sterowanych dronów, wykorzystywanych powszechnie 

przez wszystkie znaczące armie świata. 

 
 
Drugim do piastowania miana twórcy radia 
był Nicola Tesla. Skonstruował cewkę wy-
sokonapięciową wysyłającą silne fale elek-
tromagnetyczne, Marconi urządzenie to bez 
jego zgody wykorzystał przy konstruk-cji 
swojego radia. Tesla również pracował nad 
urządzeniem, które mogłoby odbierać fale 
elektromagnetyczne, ale w 1900 roku o kilka 
dni w pokazaniu światu radia ubiegł go 
Marconi. 
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Nikola Tesla w 1891 roku zaprezentował transfor-

mator rezonansowy, potocznie zwany także cewką 

Tesli. Jest to rodzaj powietrznego transformatora, 

w którym obydwa uzwojenia pracują na tej samej, 

wysokiej częstotliwości rezonansowej. Pozwala to 

na uzyskanie bardzo wysokich napięć elektrycz-

nych, mierzonych nawet milionami woltów. Urzą-

dzenie może generować widowiskowe wyładowa-

nia elektryczne. Tesla używał tego wynalazku w 

trakcie swoich publicznych prezentacji wzbudzając 

zachwyt publiczności. Widowiskowość urządzenia 

sprawiła, że dość szybko zainteresowali się nim 

twórcy kultury popularnej. Było ono wykorzys-

tywane we wczesnych filmach fantastyczno-nau-

kowych oraz w kinie grozy, do tworzenia efektu 

wyładowań atmosferycznych. Cewki Tesli używali 

także artyści sceniczni, zachwycający publiczność 

sztuczką polegającą na dotykaniu wyładowań ge-

nerowanych przez urządzenie co powoduje efekt 

szoku elektrycznego. Zabawa ta  wiązała się jednak 

ze śmiertelnym ryzykiem, gdyż awaria urządzenia 

w trakcie pokazu mogła doprowadzić do śmier-

telnego porażenia. Obecnie cewki Tesli są częstym 

tematem projektów miłośników amatorskiej 

elektroniki. Wraz z nastaniem ery półprzewodni-

ków zyskały także jeszcze jedną „rozrywkową” 

funkcję.  Jeżeli prąd w obwodzie cewki będzie mo-

dulowany częstotliwością akustyczną  to w efekcie 

uzyskamy spektakularne widowisko łączące wyła-

dowania elektryczne z muzyką.  
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Sektor dystrybucji energii 
elektrycznej w liczbach 

 
 

 
 
 

Sektor dystrybucji energii 

elektrycznej  stanowią dziś 

następujące koncerny: ENEA  

ENERGA, PGE, TAURON oraz 

innogy STOEN. W zestawie-

niach dla tego sektora  wg 

danych na koniec roku 2017 

ujęto najistotniejsze wiel-

kości z punktu widzenia 

ciągłości dostaw energii 

elektrycznej. Liczba klientów 

przyłączonych do sieci dys-

trybucyjnej wynosi 17,5 mln. 

Ilość całej dystrybuowanej 

energii elektrycznej w roku 

2017 wynosi 133 232 Gwh. 

Liczba wszystkich OZE przy-

łączonych do sieci  30,9 tyś. 

z czego około 2/3 do sieci 

Tauronu i PGE. 

24 



 
 

25 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

25 



 
 

26 

 
  

 



 
 

27 

 
  

 

 
Elektryczna, estetyczna ściana ( Polska) 

 
Stacja transformatorowa ( Łotwa) 

 
 

 
Czyj jest ten transformator? 

 

 
OZE  na rowerze 

 
Elektryk w drodze do pracy 
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Sucha robota 

 
Symbioza pełna 

 
Relaks energetyka 
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