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Spis treści 

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

dobiega końca sezon wakacyjny, czas 
wypoczynku z naszymi rodzinami, okres 
ciekawych wypraw zagranicznych czy 
po Polsce. W stowarzyszeniu to był tak-
że okres urlopowy zarówno na szczeblu 
Oddziału jak i centralnym. We wrześniu 
rozpoczyna się nasilenie ważnych wy-
darzeń na szczeblu centralnym, szcze-
gólnie związanych z obchodami jubile-
uszu 100-lecia SEP. Jak informowałem w 
poprzednim wydaniu, ważnym wyda-
rzeniem będą uroczyste obchody we 
Lwowie. W tym wydaniu znajdziemy in-
formacje o obchodach jubileuszu w Wil-
nie. Szczególnie dla młodej generacji 
elektryków, energetyków ten temat mo-
że być interesujący. Oba wschodnie 
miasta Lwów i Wilno w okresie  rozwoju 
energetyki europejskiej należące do 
Polski, były ważnymi ośrodkami postępu 
technicznego a szczególnie nauki. Oso-
biście bardzo mnie cieszy fakt, iż będzie-
my to w tak uroczysty sposób czcić, 
łącznie z lokalnymi środowiskami te-
chnicznymi. O szczegółach będę infor-
mował w kolejnych wydaniach mie-
sięcznika. 
  
Z poważaniem,  
 

Zenon Lenkiewicz 

 



 
 

3 

  

Ramowy program uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich w Wilnie w dniach 12-15 października 2019 r. 

 
Sympozjum naukowe „Rozwój elektryki w Wilnie i działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich” 

Data i miejsce sympozjum: 12 - 15 października, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. 

Program ramowy: 

 dzień pierwszy: 12 października (sobota) – przyjazd uczestników do Wilna 

 dzień drugi: 13 października (niedziela) – Msza Św. jubileuszowa w intencji elektryków polskich 

i litewskich w Kościele Św. Ducha, zwiedzanie zabytków Wilna, w trakcie – złożenie kwiatów i 

zniczy na wybranych grobach elektryków polskich i litewskich 

 dzień trzeci: 14 października (poniedziałek) – Sympozjum z okazji 100-lecia Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich w trzech częściach: 

 część pierwsza sympozjum: prezentacja rysu historycznego dotyczącego historii elektryki na 

Litwie, dokonań elektryków polskich i litewskich na przestrzeni dziejów 

 część druga sympozjum: rozmowy na temat współpracy polsko-litewskiej przy trzech stolikach 

tematycznych: 

 stolik naukowo dydaktyczny – współpraca między uczelniami, wymiana młodzieży, wspólne 

projekty, publikacje i granty 

 stolik gospodarczy – współpraca między firmami, agendami i izbami, znalezienie obszarów i 

możliwości współdziałania, omówienie uwarunkowań prawnych do wdrożenia podejmowanych 

zamiarów 

 stolik stowarzyszeniowy – wymiana doświadczeń, uzgodnienie wspólnych aktywności i 

statutowej współpracy 

 część trzecia sympozjum: impreza integracyjna - koncert artystyczny, raut jubileuszowy i 

spotkania kuluarowe. 

 

 

Jubileusz 100-lecia SEP 

w WILNIE 
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Pracownicy elektrowni 

 
 
 
 

 

W 1903 roku na prawym brzegu rzeki Wili płynącej przez 

Wilno uruchomiona została elektrownia – jedna z pierw-

szych i nielicznych elektrowni publicznych na północno-

wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej i zarazem 

jedna z najstarszych elektrowni w Europie Wschodniej. 

Elektrownia miejska została zbudowana z funduszy mie-

szkańców miasta. Na przełomie XIX i XX wieku przez kilka 

dziesięcioleci miasto korzystało z oświetlenia gazowego. 

Magistrat ( odpowiednik dzisiejszego Urzędu Miasta)  po-

stanowił to zmienić i zainstalować najnowocześniejsze 

wówczas oświetlenie – elektryczne. Tę udaną inicjatywę 

symbolizuje rzeźba przestawiająca Elektrę, ustawiona na 

uruchomionej budynku elektrowni. Niosący ogień latarnik – 

symbol minionej epoki – oślepiony nowym światłem upada 

na kolana przed Elektrą. Wraz z pojawieniem się Elektry 

rozpoczął się wiek rozwoju miasta. Początkowo Duma 

Miejska planowała rozmieszczenie elektrowni wileńskiej w 

pobliżu Ogrodu Bernardyńskiego. Jednak po jakimś czasie 

postanowiono wybudować elektrownię na prawym brzegu 

Wilii, na ulicy Petrozavodskaja w pobliżu cmentarza żydow-

skiego na Śnipiszkach. Pierwszym dyrektorem elektrowni 

był polski inżynier urodzony w Wilnie Wiktor Niewodni-

czański. W 1902 roku, jeszcze w trakcie studiów inży-

nierskich na Wydziale Mechanicznym Warszawskiego 

Instytutu Politechnicznego, Wiktor Niewodniczański został 

powołany na stanowisko dyrektora elektrowni w Wilnie. 

Podczas 13-letniej pracy dyrektora przyczynił się do jej 

dynamicznego rozwoju. Podczas działań wojennych w 1915 

r. skutecznie przeciwstawił się próbom jej wysadzenia przez 

wycofujące się wojska carskie, a także sprzeciwił się 

wywozowi urządzeń w głąb Rosji. W tamtym okresie 

elektrownia służyła przede wszystkim do wytwarzania 

prądu wykorzystywanego do oświetlania wileńskich ulic. Do 

1951 r. elektrownia wileńska jako jedyna produkowała prąd 

na potrzeby miasta i mieszkańców. Od 1963 r., gdy wybu-

dowano drugą elektrownię w Elektrėnai, wytwarzała już 

tylko gorącą wodę i parę wodną. Zamknięta została dopiero 

w 1998 r. W 2003 r., w 100. rocznicę uruchomienia 

elektrowni, otwarto Muzeum Techniki i Energetyki. Budy-

nek elektrowni zdobi rzeźba Elektry – młodej kobiety trzy-

mającej w ręku latarnię. Autorem rzeźby był rzeźbiarz, 

profesor Uniwersytetu Stefana Batorego Bolesław Bałzu-

kiewicz. W końcu lat 50. XX w. oryginał został usunięty i do 

1970 r. poniewierał się na dziedzińcu elektrowni, po czym 

figurę oddano na złom. W 1994 r. rzeźbiarz Petras Mazū-

ras według starych fotografii stworzył nową rzeźbę zdo-

biącą budynek obecnie. 

 

ELEKTROWNIA 

WILEŃSKA 
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Wpływ oświetlenia  
na rozwój sieci energetycznej 
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O tym jaką rolę oświetlenie elektryczne 

odgrywało u zarania elektroenergetyki  

niech świadczą nazwy  firm, które w 

tym czasie dominowały na rynku. W 

USA były to The Edison Electric Illu-

minating Company, United States 

Electric Lighting Company. W Wielkiej 

Brytanii: First Electric Light Company, 

The Swan Electric Light Company. 

 

W latach 60-tych XIX wieku w Anglii Joseph 

Swan opracował i opatentował żarówkę. Bry-

tyjski patent nr 4933 uzyskał w styczniu 1880 

roku, a amerykański w listopadzie tegoż roku.  

Swan   porozumiał   się z Edisonem w 1883 ro-

ku tworząc wspólną firmę Edison and Swan 

Electric Light Company sprzedającą   żarówki   

pod   marką EDISWAN. 

 
Lampa Swana 

 
 

T.A. Edison był wspaniałym biznesmenem 

oraz osobą która ze swoimi współpracownika-

mi w wyniku wielkiej pracy i tysięcy ekspery-

mentów udoskonaliła konstrukcję żarówki na 

tyle aby stała się trwałym oraz efektywnym 

źródłem światła.   
 

 
Trzonki lamp w 1900 roku 
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Opracowanie żarówki elektrycznej skłoniło T.A. 

Edisona do zaoferowania tego rozwiązania 

klientom. Koniecznym  stało  się  w takim 

przypadku zbudowanie elektrowni  miejskiej. 

Przed budową Edison przetestował rozwiązanie w 

swojej pracowni w Menelo Park oraz zainstalował 

swoje systemy na prąd stały 110V w kilku firmach. 

Stosowane przez niego   i konkurencję rozwiązania 

miały duże ograniczenie – obsługiwały tylko 

jednego klienta. Edison zaczął planować budowę 

elektrowni oraz linii energetycznych  które 

mogłyby służyć wielu odbiorcom. Wybrał do tego 

gęsto zaludniony obszar w Nowym Jorku na 

dolnym Manhattanie. Zbudował sieć elektryczną i 

otworzył 4 września 1882 roku pierwszą  

elektrownię   miejską   o   mocy 6x100 kW przy 

Pearl Street. Rozpoczęła ona pracę dla 82 klientów 

i zasilała 400 lamp żarowych. Zaczęto budować 

miejskie linie energetyczne. oświetlenia. Promocja 

innych sposobów wykorzystania energii 

elektrycznej następowała stopniowo w dalszej 

kolejności. W pierwszych trzech latach elektrownia 

pracowała wyłącznie na rzecz oświetlenia. Jeszcze 

w piętnastym roku pracy oświetlenie stanowiło 

więcej niż 50% jej obciążenia. Ze względu na 

stosowany system prądu stałego niemożliwe     

było      łatwe      podwyższanie   i obniżanie napięć 

w celu ułatwienia przesyłania energii na większe 

odległości. Firma musiała więc zbudować sieć 

elektrowni lokalnych do zasilania miasta. W 1898 

na Manhattanie pracowało już 8 a w 1909 roku już 

28 zakładów. Od 1886 roku zaczęły z nimi 

konkurować elektrownie na prąd zmienny. 

 

 
Plan sieci energetycznej na 

Manhatanie z roku 1898 
 
 

W większości miast nowo budowane 
elektrownie rozpoczynały pracę głównie, 
na rzecz oświetlenia. Promocja innych 
sposobów wykorzystania energii 
elektrycznej następowała stopniowo w 
dalszej kolejności. Przykładem takiego 
rozwoju energetyki jest również Białystok. 
Po raz pierwszy miasto oświetlono z 
elektrowni polowej w 1897 r. Użyto w 
tym celu 400 lamp żarowych oraz 50 
łukowych. Pierwszą elektrownię w 
Białymstoku uruchomiono w 1909 roku, a 
do roku 1911 zakład pracował wyłącznie 
na potrzeby oświetlenia miasta. 
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Elektrownia Powiśle w Warszawie - 1904 r 
 
 
 

 
Elektrownia w trakcie budowy - 1904 r 

 

Elektrownia Powiśle w Warszawie ( wybu-
dowana w 1904 r. ) ,przed wojną oraz w 
czasie okupacji stolicy  była głównym źród-
łem energii elektrycznej dla  miasta. W cza-
sie II WŚ elektrownia posiadała oczywiście 
niemieckiego zarządcę bowiem pełniła 
strategiczną rolę także dla okupanta. Zbli-
żający się do stolicy front był sygnałem dla 
AK do podjęcia stosownych skoordynowa-
nych działań. W elektrowni powstała po-
tajemna oczywiście, prężnie działająca ko-
mórka AK. Jej szefem był kapitan rezerwy 
inż. Stanisław Skibniewski. Pod jego do-
wództwem  pracownicy elektrowni uczyli 
się strzelania. Ćwiczyli rozbieranie i czy-
szczenie broni w podziemiach budynku 
administracji oraz mieszkaniach prywat-
nych. Ćwiczenia te odbywały się w wyzna-
czonych miejscach po godzinach pracy. 
Każdego dnia łączniczka dostarczała grupie 
pracowników grypsy z miejscem i godziną 
spotkania. Po rozejściu się pracowników 
biura i warsztatu jeden z pracowników i 
członek tajnej grupy udawał się do specjal-
nego schowka i pobierał na spotkanie  kilka 
pistoletów. Niestety energetycy–żołnierze 
byli słabo uzbrojeni, mieli bowiem zaled-
wie ok. 25 pistoletów i kilkadziesiąt grana-
tów, a przeciw sobie 180 znakomicie uzbro-
jonych niemieckich żołnierzy. Opracowany 
przez powstańców plan zakładał więc, że 
Niemcy zostaną zaskoczeni wybuchem jed-
nej bomby podłożonej pod budynkiem te-
hnicznym elektrowni. Dowódca grupy miał 
do dyspozycji ok. 90 pracowników , ale 
mógł uzbroić najwyżej 30.  Pozostali człon-
kowie grupy  mieli czekać jako rezerwa. 
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Kapitan rezerwy inż. Stanisław Skibniewski na terenie 
elektrowni Powiśle,  w czasie powstania 

Parę minut przed wybuchem powstania , od-

cięto Niemcom łączność z miastem. Gestapo 

zdołało się dodzwonić tylko do Stanisława 

Skibniewskiego, który zapewnił okupantów,  

że w elektrowni panuje zupełny spokój. Wy- 

buch bomby kompletnie zdezorientował i za- 

skoczył niemiecką załogę. Po zaciętych wal-

kach elektrownia została zdobyta, zginęło 

tylko 12 powstańców, straty wroga w zabitych 

i wziętych do niewoli były osiem razy więk-

sze. Do podziwu dla energetyków  elektrowni 

Powiśle skłania nie tylko samo zdobycie elek-

trowni, ale to, że w trakcie walk nie zaprze-

stała ona pracy. „Najbardziej wykwalifikowa-

nych pracowników  (maszyniści, palacze, 

monterzy) , nie wcielano do szeregów wal-

czących lecz przydzielano do załogi ruchowej. 

Dowódcy uformowanych plutonów pełnili 

równocześnie ze służbą wojskową – służbę 

ruchową szczególnie istotną ze względu na 

dyspozycję elektrowni. Pracownicy elektrow-

ni , konspiratorzy ufortyfikowali elektrownię, 

a dzięki zdobytej broni mogli jej skutecznie 

bronić.  Dzięki elektrowni pracowały pow-

stańcze warsztaty produkujące i naprawiające 

broń, lekarze mogli operować rannych żoł-

nierzy – szpitale nie miały wówczas awaryj-

nych generatorów . W  trakcie walk mieszkań-

cy mieli energię elektryczną. Miało to  wiel-

kie  znaczenie dla ludności. Na kominie ko-

tłowni powiewała biało-czerwona flaga. Gdy 

brakowało prądu, mieszkańcy biegli spraw-

dzić, czy flaga wciąż wisi. „Zobaczywszy ją, 

wracali uspokojeni, że elektrownia nadal się 

broni i pracuje, a "uszkodzenie jest tylko lo-

kalne”. 
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Kuchnia polowa na terenie elektrowni w czasie powstania 

 

 
 
Obecny widok terenu elektrowni po rewitalizacji 
 

 

3 września 1944 r. po ciężkim bombardowaniu 

przez samoloty, elektrownia stanęła. Kapitan 

rezerwy inż. Stanisław Skibniewski wydał rozkaz 

do ewakuacji z terenu elektrowni. Powstańcy 

pozbawieni prądu radzili sobie, jak mogli. Wyko-

rzystywano prądnice samochodowe które przy 

niewielkich oczywiście mocach miały bardzo 

ograniczone zastosowanie do oświetlenia lub 

zasilania środków łączności. Żołnierze  energetycy 

kontynuowali walkę aż do kapitulacji powstania 2 

października 1944 r. Dwudziestu czterech pracow-

ników Elektrowni Powiśle poległo, ok. 100 zostało 

rannych. W sumie w ciągu pięciu lat wojny i oku-

pacji zginęło ich 450 – na frontach, w obozach 

koncentracyjnych i w okupowanej Warszawie. 

Dwudziestu sześciu energetyków zostało odzna-

czonych orderem Virtuti Militari. Dzień po  wyz-

woleniu Warszawy (18 stycznia 1945 r.), energe-

tycy z rozwiniętym sztandarem wkroczyli do ruin 

elektrowni. 



 
 

12 

 
  

 

Zmiana ustawy w roku 
2016, oraz wdrożenie 

tzw. "ustawy odległoś-
ciowej" bardo mocno 
ograniczyło budowe 
nowych źródeł wy-

twórczyczych, szcze-
gólnie istotnych dla 
systemu energetycz-

nego farm wiatrowych 
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Co przewiduje nowela 

ustawy? 
 

Rozszerzono definicję prosumenta.Będą nim teraz 

być nie tylko gospodarstwa domowe ale także 

małe i średnie firmy wytwarzające energię elek-

tryczną na własne potrzeby.Sprzedaż energii elek-

trycznej nie będzie mógł stanowić przeważającej 

działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa te 

będą mogły wytwarzać energię elektryczną w in-

stalacach do 50 kW na własne potrzeby a nad-

wyżki wprowadzać do sieci energetycznej opera-

tora. Ta energia " zmagazynowana w sieci" w o-

kresie niskiego zużycia przez przedsiębiorstwo 

będzie mogła być skonsumowana w szczytach 

obciążenia przedsiębiorstwa. Właściciele  naj-

mniejszych instalacji OZE o mocy do 10 kW za 

każdą wyprodukowaną jednostkę energii będą 

mogli odebrać 0,8 kWh w godzinach szczytu 

swojego zapotrzebowania co oznacz że praktycz-

nie za pobraną  1 kWh zapłacą zaledwie 20% jej 

ceny. Mikroinstalacje  o mocy od 10 do 50 kW do-

staną 0,7 kWh. Rozliczanie  ma się także odbywać 

w dłuższych niż obecnie cyklach rozliczeniowych. 

Wkrótce maja pojawić się rozporządzenia wyko-

nawcze określające szczegółowe zasady. 
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największa  wodna  

elektrownia na świecie 
Największa elektrownia wodna na 

świecie znajduje się w południowo-

wschodniej części Chin, w prowincji 

Hubei. Tama o nazwie „Three Gor-

ges” na rzece Jangcy posiada  dłu-

gość 2,309 metrów i wysokość 185 

metrów . Jest nawet wyższa niż słyn-

na katedra w Kolonii. Rzeka Jangcy 

jest  najdłuższą rzekę w Azji, a po Ni-

lu i Amazonii trzecią co do wielkości 

rzeką na świecie. 
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 W związku z budową największej na świe-

cie zapory na całej długości rzeki Jangcy 

musiano przesiedlić około 1,2 mln ludzi.  

 Zbiornik wodny zasadniczy rozciąga sie na 

długości 600 km. Zalanych zostało 140 

miast i 326 wiosek 

 Każda z 32 turbin elektrowni posiada moc 

700MW 

 Elektrownia produkuje tyle energii elek-

trycznej co 15 elektrowni jądrowych 

 Budowa elektrowni trwała 16 lat 

 Operator, China Three Gorges Corporat-

ion, planuje kolejny projekt, który ma wy-

tworzyć prawie dwa razy tyle energii elek-

trycznej i ciepła. 

KOSZTY SPOŁECZNE. 
 
Tereny w obszarze zlewni wód zostały zalane. 
Zmuszono do przesiedlenia się około 1,2 mln lu-
dzi. Przesiedlani na nowe tereny migranci w więk-
szości na obszary o znacznie mniej żyznych grun-
tach, z których większość znajdowała się na bar-
dzo stromych zboczach, co praktycznie uniemoż-
liwiało uprawę wystarczających plonów, aby utrzy-
mać się powodując drastyczny spadek dochodów. 
Nie wszyscy przesiedlali sie na tereny wiejskie. 
Część przenosiła się do pobliskich obszarów miej-
skich, na ogół z rodziną lub przyjaciółmi. Tu byli  
zmuszeni do pracy w sektorze przemysłowym i po-
szukiwania pracy. Konkurencja na rynku pracy była 
ogromna co utrudniało migrantom stworzenie 
zrównoważonego stylu życia. Wielu migrantów 
uważało, że żyjąc w takim środowisku, utracili tra-
dycyjne umiejętności oraz  więzi społeczne i biz-
esowe, które kiedyś mieli, i dlatego bardzo trudno 
im było dostosować się do nowych warunków. Lu-
dzie bardzo bali się odejść daleko od dotychcza-
sowych miejsc zamieszkania, ponieważ czuli, że 
zostaną całkowicie odłączeni od swoich miejsc 
pochodzenia. Migranci osiedleni na wsi zostali 
zmuszeni do nauki, jak uprawiać nowe i nieznane 
odmiany upraw. Nie tylko nastąpił drastyczny spa-
dek ich dochodów, ale także utrata wartości i tra-
dycji społecznych i kulturowych. Ponadto miesz-
kańcy społeczności przyjmujących bardzo niechęt-
nie przyjmowali migrantów, z którymi mieli dzielić 
swoją ziemię. Miejscowi wyrażali swoje opinie 
podczas protestów w Pekinie, ale rząd ich nie  słu-
chał.  Ponad 12% budżetu przesiedleń zostało 
sprzeniewierzonych. 
 
 
 

 
Kraje na świecie i produkcja energii elektrycznej z zasobów 
wodnych 
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Dyrektor departamentu energii jądrowej Mi-

nisterstwa Energii, Józef Sobolewski poinfor-

mował niedawno, że zgodnie z założeniami 

Ministerstwa Energii Polska powinna zbudo-

wać aż dwie elektrownie jądrowe do 2043 

roku. Miałyby się znaleźć na północy i w cen-

trum kraju. Projekt "Polityki energetycznej 

Polski do 2040 r." zakłada uruchomienie 

pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mo-

cy 1-1,5 GW do roku 2033 i bloków o mocy 

łącznie 6-9 GW do 2043 roku. W dwóch elek-

trowniach planowane jest stworzenie sześciu 

bloków energetycznych. 

Elektrownia jądrowa w Polsce ? 

Jak to jest w Europie? 

 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/przyszlosc-polityki-energetycznej-polski/rnmr0yl
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Szacowane  łączne koszty budowy 
 dwóch elektrowni o mocy  5,6 MW  
do roku 20140 wynoszą  112  mid zł. 

Obecnie rozważane są dwie lokalizacje 

w woj. Pomorskim - "Żarnowiec" oraz 

"Lubiatowo-Kopalino". Zgodnie z zało-

żeniami, wybór ma zostać dokonany 

przez inwestora  czyli spółkę PGE EJ1 -

 na podstawie wyników badań loka-

lizacyjnych i środowiskowych, które w 

pełnym zakresie rozpoczęto wiosną 

2017 r. Badania miały potrwać 24 mie-

siące. 

Zapisany w Polityce Energetycznej 
Polski 2040  program budowy elek-

trowni atomowej, to największy 
program atomowy po chińskim i 

indyjskim. 

 
 

Porównanie cen energii 
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W Warszawie dyskutowano  
o elektrowniach jądrowych 

z naukowcami z Japonii 

  

23 lipca 2019 r. w warszawskim hotelu "Marriott" odbyło się wspólne polsko-japońskie seminarium poświęcone ekonomicznym 
aspektom generacji energii elektrycznej, łącznie z rolą energetyki jądrowej. Seminarium  otworzył Tomasz Dąbrowski - 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreślając rolę bardzo dobrej współpracy specjalistów polskich i japońskich w 
dziedzinie energetyki. Kolejno głos zabrał ambasador Cesarstwa Japonii w Warszawie Tsukasa. Ambasador w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na ogromne znaczenie współpracy technicznej i ekonomicznej między naszymi krajami. Następnym mówcą był 
Waldemar Łagoda - wicedyrektor Departamentu Energii Ministerstwa Energii. Przedstawił on wizję długoterminowej polityki 
energetycznej naszego kraju w horyzoncie czasowym do 2040 roku. Dwoma filarami dekarbonizacji polskiej energetyki w 
przyszłości stać się mają odnawialne źródła energii a w tym przede wszystkim elektrownie wiatrowe i baterie ogniw 
fotowoltaicznych oraz energetyka jądrowa. W znakomitym referacie profesor Akira Omoto z Tokyo Institute of Technology omówił 
ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej i jej rolę w procesie dekarbonizacji. Profesor przedstawił pokrótce historię japońskiego 
programu jądrowego, w ramach którego w latach 1966-2010 zbudowano 57 bloków jądrowych. Omówił on zmiany wprowadzane 
w japońskich elektrowniach jądrowych po głośnej katastrofie w Fukushimie, których łączny koszt w zależności od różnych 
oszacowań wynieść może od 215 do nawet 700 miliardów USD. Obecnie kolejne bloki jądrowe odzyskują licencje i są włączane do 
ruchu elektrycznego, niektóre jednak postanowiono zamknąć i zdemontować. Japończycy w przyszłości widzą w swym miksie 
energetycznym miejsce na ok. 20% energii nuklearnej i 20-22% energii z OZE. Profesor zauważył w swoim wystąpieniu, że kłopoty 
na jakie napotyka budowa nowych bloków jądrowych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej wynika w dużym ciągu z utraty 
doświadczenia spowodowanej luką pokoleniową: odeszła generacja inżynierów, którzy budowali elektrownie jądrowe w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych a nowi specjaliści muszą uczyć się od zera na własnych błędach. Bardzo interesujące było 
przedstawienie faktycznej roli jaką w nowoczesnych gospodarkach mogą odegrać w przyszłości nowoczesne reaktory  .Przemysław 
Żydak reprezentujący firmę Piela Business Enegineering przedstawił w szczegółach racjonalne przesłanki do rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce. Głównym wnioskiem z jego wypowiedzi był praktyczny brak sensownych, alternatywnych rozwiązań oprócz 
budowy bloków jądrowych dla dekarbonizacji polskiej energetyki. W dyskusjach kuluarowych nad jego wystąpieniem uczestnicy 
podkreślali konieczność osiągnięcia konsensusu wszystkich sił politycznych w Polsce dla realizacji tego, tak ważnego dla 
gospodarczej przyszłości kraju zadania. Profesor Yasumasa Fuji z Uniwersytetu Tokijskiego przedstawił niezwykle ciekawy model 
symulacyjny kompletnej sieci elektroenergetycznej Japonii z uwzględnieniem elektrowni konwencjonalnych: gazowych, opalanych 
mazutem i węglem a także jądrowych we współpracy ze źródłami OZE Model nazwany OPGM (ang. Optimal Power Generation 
Model) pozwala na symulowanie przyszłej pracy sieci bazującej na rozmaitych źródłach energii i jej magazynach. Kolejnym punktem 
polsko-japońskiego seminarium był panel dyskusyjny do którego zasiedli obaj zaproszeni z Japonii profesorowie: Akira 
Omoto i Yasumasa Fuj, Przemysław Żydakz Piela Business Enegineering oraz Zbigniew Kubacki - zastępca dyrektora Departamentu 
Energii Jądrowej Ministerstwa Energii. Dyskusja panelowa skupiła się na aspektach bezpieczeństwa, konieczności wprowadzenia 
oraz ekonomiki eneretyki jądrowej. Moderatorem panelu był Wojciech Jakóbik - redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl. 
Przemówienia końcowe na seminarium wygłosili dyr. Zbigniew Kubacki i Akio Toba, dyrektor wykonawczy JICC. Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich na seminarium reprezentowali m.in. Jacek Nowicki - sekretarz generalny i Krzysztof Rzymkowski - 
wiceprzewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP.  

Jacek Nowicki, SG SEP 
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http://biznesalert.pl/
https://sep.com.pl/organizacja/komitet-energetyki-jadrowej.html
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