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Spis treści 

    W WYDANIU 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

 

Po wakacjach i sezonie urlopowym 
rośnie aktywność w stowarzyszeniu. W 
wielu oddziałach trwają obchody 
jubileuszu 100-lecia SEP. Także na 
szczeblu centralnym odbyło się chyba 
ostatnie ważne wydarzenie. Po Lwowie 
teraz w Wilnie obchodzono nasz 
jubileusz. W zeszycie w kilku zdaniach 
szczególnie młodszym naszym członkom 
wyjaśniam dlaczego także w Wilnie. 
Miałem okazję wziąć udział w tej 
uroczystości i właśnie tam odebrał z rąk 
prezesa SEP Piotra Szymczaka medal 
100-lecia SEP za prowadzoną już wiele 
lat naszą aktywność w udzielaniu 
materialnej pomocy Polakom mieszka-
jącym na wileńszczyźnie. Teraz szyku-
jemy się do kolejnej akcji. Zamierzamy 
się wybrać do dzieci z Pikieliszek i gminy 
Rudomino, właśnie na Mikołaja. Zachę-
cam do udziału w tej akcji. Ponadto 
szykujemy się do wielkiego przedświą-
tecznego spotkania z naszymi senio-
rami. 
Z poważaniem,  
 
Zenon Lenkiewicz 
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LWÓW, WILNO - 
dlaczego tam ? 

 

 
Powitanie gościa, Roberta Juodka- prezesa Polsko-Litewskiej Izby Handlowej ( z prawej) przez organizatorów jubileuszu prezesa 

SEP Piotra Szymczaka i Wojciecha Mosakowskiego (prezes Oddziału Włocławek) 

 
Tak wyglądała Polska w początkowym okresie 
rozwoju, powszechnej elektryki i energetyki, 

gdy powstawał SEP 

 

3 

Ponieważ spotkałem się z pytaniami, dlaczego jubi-
leusz 100-lecia SEP obchodzimy nie tylko w kraju, ale 
także we Lwowie oraz Wilnie, warto młodszym człon-
kom stowarzyszenia przypomnieć jak wyglądała Pols-
ka, w czasach gdy rodziła się energetyka zawodowa. 
Te dwa ośrodki obok Warszawy, Krakowa , Łodzi, Poz-
nania odegrały istotną rolę nie tylko w rozwoju ener-
getyki ale także aktywnie uczestniczyły w powstaniu 
oraz pierwszym okresie działalności naszego stowa-
rzyszenia. 
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Rzeczowy i bogaty program uroczystości 

 

W programie uroczystości jubileuszo-

wych w Wilnie z okazji 100-lecia SEP  

określono następujące cele: 

1. Prezentacja dorobku osiągnięć elektryków 

polskich i litewskich oraz stowarzyszeń na-

ukowo-technicznych w Wilnie. 

2. Popularyzacja sylwetek uczonych, specjalis-

tów oraz działaczy, którzy wnieśli znaczący 

wkład w rozwój nauki, techniki, szkolnictwa 

i przemysłu w zakresie elektryki. 

3. Budowa płaszczyzn współpracy elektryków 

polskich i litewskich w trzech środowiskach; 

naukowym, gospodarczym i stowarzysze-

niowym. 

 
 
 

W uroczystych i bardzo rzeczowych obchodach 

jubileuszu wzięła udział 40 osobowa delegacja 

reprezentująca różne oddziały naszego stowarzy-

szenia. Ze strony naszych partnerów  liczne grono 

lokalnych współorganizatorów a w szczególności : 

 Henryk Malewski -prezes Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy 

 Robert Juodka- prezes Polsko-litewskiej 

Izby Handlowej 

 Marek Kubiak- prezes Oddziału 

Wileńskiego Związku Polaków na Litwie 

 Artur Lutkowski- dyrektor Domu Kultury 

Polskiej w Wilnie 

 Henryk Falkowski i Marjan Zurovic- 

członkowie zarządu Stowarzyszenia 

Techników i Inżynierów Polskich na Litwie 

 Paweł Krupka- zastępca dyrektora Instytutu 

Polskiego i Radca Ambasady  RP w Wilnie 

 
Hall Domu Kultury Polskiej w Wilnie- miejsce 

jubileuszu 
 

 
Prezentacja Polskich naukowców 
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Program Sympozjum „Rozwój elektryki w Wilnie i 
działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich” 

 
1. część pierwsza sympozjum: prezentacja rysu his-

torycznego dotyczącego historii elektryki na Litwie, 
dokonań elektryków polskich i litewskich na prze-
strzeni dziejów 

2. część druga sympozjum: rozmowy dwustronne nt. 
współpracy polsko-litewskiej podzielone na trzy sto-
liki: 
 stolik naukowo-dydaktyczny – współpraca między 

uczelniami, wspólne projekty, publikacje, granty, 
wymiana młodzieży itp. 

 stolik gospodarczy – współpraca między przed-
siębiorstwami, agendami i izbami, poszukiwanie 
możliwości współdziałania, omówienie uwarun-
kowań prawnych do wdrożenia podejmowanych 
projektów 

 stolik stowarzyszeniowy–wymiana doświadczeń, 
uzgodnienie wspólnych aktywności i współpracy 
statutowej, omówienie warunków i wspólnych ob-
szarów do podpisania umów o współpracy 

 

 
Uczestnicy spotkania w sali Domu Kultury Polskiej 

Główne ustalenia i kwestie poruszone w trakcie dyskusji przy 

stoliku stowarzyszeniowym: 

 W kwestiach historycznych Pracownia Historyczna SEP  

zwróci się do odpowiednich  instytucji w celu pozyskania 

materiałów do napisania publikacji historycznych.  

 Celowe jest zorganizowanie wspólnego Sympozjum Historii 

Elektryki, ewentualnie zaprosić Litwinów na SHE do Polski. 

 Propozycja umieszczenia linków stron internetowych  na 

stronach stowarzyszeń.  Na stronie internetowej SEP linku do 

strony internetowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków 

Litwy   ((www.snpl.lt ).Podobnie na stronie SNPL umieścić link 

do strony SEP. Obie strony dzięki temu będą mogły 

zapoznać się z informacjami na stronnie internetowej oraz o 

wydarzeniach organizowanymi przez SEP i SNLP 

 Obie strony wyraziły wolę konkursów, olimpiad, dla 

młodzieży, studentów. Propozycja finansowaniaz projektów  

Unii Europejskiej dotyczących współpracy międzynaro-

dowej.  

 Organizować wspólne konferencje techniczne lub inne 

wspólne przedsięwzięcia.  

 Propozycja zaproszenia  Pań z Litwy na  Dyskusyjne Forum 

Kobiet SEP. Być może zorganizowanie jednej z kolejnych 

edycji forum w Wilnie.  

 Propozycja udostępnienie kolegom z Litwy opracowywanej 

w SEP  mapy obiektów turystyczno-technicznych. Ofiaro-

wana pomoc, ze strony polskiej dla Litwinów odwiedza-

jących Polskę.  

    
 

http://www.snpl.lt/
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Akcenty  energetyczne  z ulic Wilna 

 
Ulica w Wilnie (w głębi Ostra brama) z wiszącą nad nią linią elektryczną niskiego napięcia  

 

 
Pokrywy studzienek kablowych 

 
Podwórze z budynkiem w którym przebywał i tworzył C. Mi-
łosz. Obecnie restauracja historyczna Gabi. Na ścianie, po le-
wej stronie pod daszkiem wiszące liczniki energii elektrycznej 

( poniżej). 

Stare liczniki energii elektrycznej przy wejściu do restauracji Gabi. Licznik pierwszy z prawej produkcji K. Szpotańskiego 
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Wileńska elektrownia -1905r 

Wileńska elektrownia dawniej i dziś 

Dnia 14 lutego 1903 roku w Wilnie, na prawym brzegu 

rzeki Wilii, uruchomiona została pierwsza w mieście 

elektrownia – jedna z pierwszych i nielicznych elek-

trowni publicznych na północno-wschodnich terenach 

dawnej Rzeczypospolitej i zarazem jedna z najstar-

szych elektrowni w Europie Wschodniej. Pierwszym 

dyrektorem elektrowni był polski inżynier urodzony w 

Wilnie Wiktor Niewodniczański. W 1902 roku, jeszcze 

w trakcie studiów inżynierskich na Wydziale Mecha-

nicznym Warszawskiego Instytutu Politechnicznego, 

Wiktor Niewodniczański został powołany na stano-

wisko dyrektora elektrowni w Wilnie. Podczas 13-let-

niej pracy dyrektora przyczynił się do jej dynamiczne-

go rozwoju.Już w trakcie budowy elektrowni władze 

Wilna podjęły decyzję o zastąpieniu oświetlenia gazo-

wego, elektrycznym. Tą udaną inicjatywę symbolizuje 

do dziś rzeźba przestawiająca Elektrę, ustawiona na 

uruchomionej 14 lutego 1903 roku elektrowni. Niosą-

cy ogień latarnik – symbol minionej epoki – oślepiony 

nowym światłem upada na kolana przed Elektrą. Wraz 

z pojawieniem się Elektry rozpoczął się wiek rozwoju 

energetyki w Wilnie. Dokładnie 100 lat później w bu-

dynkach dawnej elektrowni miejskiej otwarte zostało 

"Muzeum Energetyki i Techniki” upamiętniające po-

czątki elektryfikacji miasta oraz jego rozwoju.   

 
Wnętrze jednego z pomieszczeń elektrowni 

 

 
 
Obecny budynek muzeum z Elektrą na szczycie wieży 
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Kanadyjska  
energetyka 

REFLEKSJE I SPOSTRZEŻENIA Z WAKACYJNEGO URLOPU 

 ENERGETYKA  WODNA W PROWINCJI ONTARIO NA RZE-

CE NIAGARA 

 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ENERGETYKI 
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Generacja i konsumpcja energii elektrycznej 
w Kanadzie 

 
 
 

 
 

Kanada pod względem powierzchni 
jest drugim ( po Rosji) państwem na 
świecie. Jest więc bardzo zróżnicowana 
jeżeli chodzi o przyrodę i zasoby kopa-
lin. Olbrzymie zasoby wody wielkich 
jezior stworzyły warunki do rozwoju 
energetyki opartej na elektrowniach 
wodnych ( 60% generacji ). Zaskocze-
niem dla nas może być bardzo niski 
poziom generacji OZE  ( innej niż wo-
dna). 

Znalazłem ciekawą mapkę ( poni-
żej), ze średnimi cenami energii 
elektrycznej dla gospodarstw do-
mowych i przemysłu. Nie znam 
przyczyn takiego stanu ( mam na 
myśli konkurencję sprzedawców, 
rynek energii ). Dziwi mnie roz-
piętość ponad 200% między cena-
mi dla gospodarstw domowych np 
między Charlottetown i Montreal 
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Rzeka Niagara i atrakcje turystyczne USA i  Kanady - wodospady 

Chyba największą atrakcją turystyczną Kanady 

jest słynny wodospad na rzece Niagara. Rzeka 

płynąc z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi po-

konać prawie 100-metrową różnicę poziomów. 

Mniej więcej w połowie drogi spada dwiema 

kaskadami bardzo malowniczymi, stanowiącymi 

atrakcje turystyczne  Kanady i USA. Wodospad 

Niagara “Niagara Falls” to tak naprawdę trzy 

położone bardzo blisko siebie wodospady. Po 

stronie amerykańskiej znajdują się kaskady: 

American Falls (Wodospad Amerykański) oraz 

wodospad o wdzięcznej nazwie American Bridal 

Veil (Welon Panny Młodej), mające ponad 60m 

wysokości i 300 szerokości. Rozdzielone są małą 

wyspą Luna Island (Księżycowa Wyspa). Najpo-

pularniejszy wodospad świata leży całkowicie na 

terytorium Kanady właściwa nazwa to  Hor-

seshoe Falls. 

 

Bardzo dużą różnicę poziomu wody między począt-

kiem i końcem krótkiej rzeki Niagara  wykorzystali 

amerykańscy  inżynierowie  na początku XX w. Był 

to początkowy okres rozwoju energetyki przemy-

słowej, poszukiwania nowych źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej.  W wiosce Queenston,  poło-

żonej zaledwie 10 kilometrów w dół rzeki od wo-

dospadu, znajduje się największa elektrownia wod-

na w prowincji. Elektrownia została zbudowana w 

1917 roku i nazwana później  imieniem  Sir Adama 

Becka, ministra rządu Ontario odpowiedzialnego za 

budowę elektrowni. Był to największy projekt 

budowlany w regionie. Budowa drugiej  elektrowni 

rozpoczęła się w 1950 r. i została ukończona w  ro-

ku 1958. W obu elektrowniach pracowało wówczas 

ponad siedemdziesiąt tysięcy pracowników. Po 

drugiej stronie rzeki od elektrowni  Sir Adam Beck 

po stronie USA znajduje się  elektrownia wodna 

nazwana imieniem Roberta Mosesa Całkowita 

zdolność produkcyjna rzeki Niagara wynosi około 4 

miliony kilowatów. 

 
Elektrownia wodna Sir Adam Beck I po stronie Kanadyjskiej 

 
 

Hydroelektrownie w prowincji Ontario 
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Hala maszyn elektrowni  SAB I 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kolejka linowa łącząca dwa brzegi rzeki ( stronę kana-
dyjską i amerykańską) aby pracownicy obu elektrowni 
wodnych  ( praktycznie położone vis a vis)  mogli się 
łatwiej komunikować. 
 
 
 

 Elektrownie na rzece Niagara dostarczają jed-

ną czwartą całej energii zużywanej w stanie 

Nowy Jork i Ontario. 

 Elektrownie Sir Adam Beck po stronie kana-

dyjskiej i po amerykańskiej elektrownia im 

Roberta Mosesa są połączone ze sobą syste-

mem sieci elektrycznej za pomocą linii prze-

syłowych wysokiego napięcia. 

 Zgodnie z umową międzynarodową kanadyj-

skie elektrownie pobierają 56 500 stóp sze-

ściennych wody na sekundę, a amerykańskie 

elektrownie pobierają 32 500 stóp sześcien-

nych wody na sekundę. 

 Bramki poboru wody kanadyjskich elektrowni 

znajdują się 2,6 km w górę rzeki od wodospa-

du Horseshoe. 

 

 Elektrownie wodne Sir Adam Beck I i II oraz ame-

rykańska  Roberta Mosesa, razem tworzą naj-

większe zespół generujący w Ameryce Północnej. 

 Woda z górnego punktu rzeki Niagara do zlokali-

zowanych w dole kanadyjskich elektrowni do-

prowadzana jest dwoma tunelami wodnymi, któ-

re przecinają całe miasto Niagara Falls. 

 W chwili obecnej zarówno Urząd Stanu Nowy 

Jork - Niagara Project, jak i Sir Adam Beck Power 

Group, kontynuują remont generatorów, planując 

zwiększenie mocy wytwórczych 

 

 
Hala maszyn elektrowni SAE I 
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Kanadyjskie ulice okiem energetyka 

 
Wielotorowe linie energetyczne wysokich i średnich napięć w centrum (SN)  miasta Mississauga ( pod Toronto). 

 

Ponieważ sama prowincja Ontario jest  około  3 

razy większa od Polski,  jeżeli chodzi o powierz-

chnię  nie stanowi to chyba wielkiego problemu 

dla wydzielenia szerokich pasów dla dużej liczby 

linii najwyższych napięć ( w pasie technicznym) 

w pobliżu autostrad czy wewnętrznych  miej-

skich obwodnic. Często w sąsiedztwie linii NN 

biegnie wiele linii napowietrznych SN. Te z zasa-

dy są liniami wielotorowymi z  zawieszeniem 

przewodów podobnym do leśnego u nas. Linie 

napo-wietrzne SN spotyka się na centralnych, 

szerokich ulicach wielkich miast w ich centrum 

co w Europie jeżeli występuje to bardzo rzadko. 

Dowodem na istnienie sieci kablowych są spoty- 

kane w chodnikach pokrywy kanałów kablo-

wych  z prostym oznakowaniem, wspaniale do-

pasowane i mimo tego zabezpieczone śrubami 

przed otwarciem. Spotkałem też betonowe zna-

czniki na trasie sieci kablowych. 
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Jeżeli chodzi o słupy linii energe-

tycznych średnich napięć ( jest kilka 

poziomów ) to ze względu na ma-

teriał ( drewno i beton ) nie różnią 

się od naszych. W nowych sieciach 

miejskich dominują betonowe. W 

sieciach starszych i sieciach wiej-

skich dominują słupy drewniane( za 

zwyczaj trójfazowe sieci jednotoro-

we lub linie jednofazowe).  W li-

niach miejskich najczęściej   wystę-

pują trójfazowe linie wielotorowe 

często z siecią światłowodową i o-

świetleniem. Słupy te są mniej ma-

sywne niż nasze, co rekompensuje 

się bardzo dużą liczbą odciągów 

(spotkałem kilkanaście na jednym 

stanowisku. Są one dla lepszej wi-

doczności przechodniów zabezpie-

czone osłonami z tworzywa sztucz-

nego w jaskrawym żółtym kolorze. 

Napędy odłączników podobne do 

naszych. Oznakowanie stanowisk 

prostymi taśmami metalowymi. Nu-

meracja to ciąg cyfr ( widziałem 

dziewięć pozycji). 

Zaskoczyły mnie odciągi , konkretnie liczba odciągów i sposób mocowania na szczycie słupów linii SN, 
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Typowa stacja transformatorowa przy sieciach kablowych montowana na 
prostym, betonowym fundamencie. 

 
Ciekawe rozmieszczenie radiatorów transformatora na zewnątrz stacji 
transformatorowej. 

 
Rozmieszczenie urządzeń w chodniku. Od prawej stacja transformatorowa 
jednofazowa. Z lewej prawdopodobnie telekomunikacyjna. Oba urządzenia 
umieszczone bezpośrednio nad  ciągami kabli. 

 
 

 

Podobają mi się stacje transformatorowe montowane na 
bardzo prostym fundamencie betonowym. Są naprawdę 
miniaturowe i co dziwne z obudową metalową. Miniatu-
ryzacja wynika z kilku istotnych czynników. Istotnym jest 
izolacja próżniowa bądź w systemie GIS po stronie SN. 
Stosowanie złącz konektorowych oraz często transfor-
matorów jednofazowych dedykowanych dla większego 
odbiorcy ( restauracje ) dają szansę na miniaturyzację 
stacji. Dziwiła mnie czasami lokalizacja stacji na szerszych 
chodnikach  ( u nas wręcz nie spotykane) czy na granicy 
trawnika i chodnika co trochę komplikuje ruch pieszych. 

 
Przykładowa lokalizacja stacji transformatorowej dla lokalu gastronomicznego 

 

 
Pracownik operatora sieci wykonujący czynności eksploatacyjne w stacji transfor-
matorowej. 
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Powyżej widzimy typowe transformatory jednofazowe montowane na słupach linii SN. Roz-

wiązania te są powszechne stosowane w terenie o luźnej zabudowie ( wież) ,jak też w małych 

miastach na obrzeżach. Ze względu na znaczne odległości między budynkami ich zasilenie od-

bywa się sieciami SN. Najczęściej wówczas na słupie linii SN, w pobliżu budynku indywidual-

nie dla danego gospodarstwa  instalowany jest jednofazowy transformator z napięciem wtór-

nym 120 V. Obciążalność  maksymalna gniazd wtykowych dla tego rodzaju odbiorników wy-

nosi 15 A.  Jest to standardowe napięcie stosowane w gospodarstwach domowych ( bardziej 

bezpieczne) dla urządzeń małej mocy. Dla odbiorników większej  mocy takich jak piekarnik 

czy powszechnie stosowane suszarki do bielizny stosowane jest napięcie 240 V. Standardowe 

zabezpieczenie główne  w mieszkaniach ma wartość 100A. Jeżeli gospodarstwo jest większe  

więc i jego zapotrzebowanie także, to stosowane są zabezpieczenia o wartości  200A, 400A 

lub nawet 6ooA. Urządzenia większej mocy nie są z zasady przyłączane na stałe ale za pomo-

cą gniazd i wtyczek, których jest wprost zastraszająco duża liczba. Sieć kanadyjska  jest zdecy-

dowanie inna niż europejska. Istota tej sieci polega na odmiennej budowie transformatorów 

w których środek uzwojenia wtórnego transformatora jest połączony z punktem N strony 

pierwotnej transformatora lub dedykowanym przewodem N który łączy strony wtórne trans-

formatorów. 
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Schemat typowego transformatora  SN/nn z napięciem fazowym po stronie wtórnej 120V 

 

 
Transformator w układzie trójkąt- trójkąt i sposób pozyskania napięcia 240 V dla odbiorników większej mocy. 
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Pewnym zaskoczeniem dla energetyka z Polski może być powszechny spo-
sób instalacji liczników energii elektrycznej.  W jednorodzinnych domach 
widziałem z zasady liczniki elektroniczne choć spotkałem także elektrome-
chaniczne. Z reguły montowane są na bardzo prostej tablicy licznikowej na 
zewnątrz budynków. W mniejszych miasteczkach stanu Ontario często spo-
-tykałem liczniki instalowane na słupach linii energetycznej ( dla celów oś-
wietlenia ulic bądź świateł sygnalizacyjnych prawdopodobnie). Zaskocze-
niem jest fakt, że są nieosłonięte, narażone na dewastacje ( prawdopodob-
nie nie jest to w Kanadzie problem) i wpływ czynników atmosferycznych 
na dokładność wskazań licznika.  
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Rekordowy  

przyrost mocy  
z fotowoltaiki w tym roku  
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Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, spółka 

miejska podpisała z polsko-węgierskim kon-

sorcjum RentCraft Photon, umowę na rea-

lizację farmy fotowoltaicznej na terenie o-

czyszczalni ścieków w Jamnie. 1 MW mocy  

stanowi ,że będzie to największa instalacja 

tego typu w mieście. Inwestycja realizowana 

będzie wg zasady zaprojektuj i wybuduj. 

Umowa na realizację projektu przewiduje 

cztery miesiące natomiast na budowę trzy.  

Cała inwestycja ma być  ma być oddana do 

eksploatacji w maju 2020r. Nakłady na tą 

inwestycję zaplanowano w wysokości 4,1 

mln zł. Całe zadanie spółka miejska realizo-

wać będzie ze środków własnych. 
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Dobry czas dla ogniw fotowoltaicznych 
Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płyt-ka 

półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieją 
złącza p-n (positive – negative). Padające 
na nie promieniowanie słonecz-ne wybija 

elektrony z ich miejsc w struktu-rze 
półprzewodnika, tworząc pary nośni-ków o 
przeciwnych ładunkach (elektron z 

ładunkiem ujemnym i z ładunkiem dodat-
nim „dziura”, powstała po jego wybiciu). 

Ładunki te zostają następnie rozdzielone 
przez istniejące na złączu p-n pole elek-
tryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia 

się napięcie. Wystarczy do ogniwa podłą-
czyć urządzenie pobierające energię i na-
stępuje przepływ prądu elektrycznego. 

Ogniwa fotowoltaiczne najczęściej wyko-
nuje się z krzemu ( drugi najbardziej roz-

powszechnionego pierwiastka na Ziemi, 
który występuje m. in. w piasku. 

 
Panel fotowoltaiczny 

monokrystaliczny 
 

 
 

Panel fotowoltaiczny 
polikrystaliczny 

 

Panele te różnią się rodzajem zastosowanego krzemu. 
Ogniwa monokrystaliczne stosuje się zazwyczaj przy 
mocach do 150-180 W na jeden panel fotowoltaiczny, 
zaś polikrystaliczne o mocach powyżej 200W na panel. 
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Możliwości zastosowania układów fotowol-

taicznych są wręcz  nieograniczone. Wielką 

zaletą instalacji z ogniwami fotowoltaiczny-

mi  jest ich niezawodność, lekkość oraz 

możiwość uzyskiwania darmowej energii 

elektrycznej o parametrach sieciowych na 

potrzeby gospodarcze w sposób czysty, 

cichy i praktycznie bezobsługowy. Dlatego 

stają się coraz bardziej powszechne w 

układach podłączonych bezpośrednio do 

sieci energetycznej lokalnego operatora. 

Zasilają lampy uliczne, znaki drogowe, 

stacje meteorologiczne, przekaźniki radio- 

wo-telekomunikacyjne, kamery oraz w o-

statnich latach coraz częściej urządzenia w 

gospodarstwach domowych.  

 
Przykład oświetlenia ulicznego zasilanego z panelu 

fotowoltaicznego 

 
Schemat profesjonalnego systemu fotowoltaicznego 
1. Falownik zamieniający prąd stały na przemienny  
2. Automatyczny przełącznik pomiędzy źródłami zasilania;  
3. Akumulatory;  
4. Regulator ładowania; 
 5. System zdalnej obsługi;  
6. Połączenie do sieci energetycznej 

Wytwarzanie  energii elektrycznej 

przy pomocy ogniw słonecznych 

odbywa się ze sprawnością, wyno-

szącą 13-15%. Ta stosunkowo duża 

sprawność wynika z faktu, że po-

chodząca z  promieniowania sło-

necznego energiazamienia się w 

energię elektryczną bez udziału 

ciepła. Jednak pojedyncze ogniwa 

fotowoltaiczne charakteryzują się 

niewielką mocą, dlatego aby uzys-

kać większe wartości mocy muszą 

być one łączone. Moc urządzenia 

przekłada się wprost na zajmowa-

ną przez nie powierzchnię. w nie-

których miastach Polski fotowolta-

ika została już włączona do syste-

mu dopłat gminnych, co powinno 

uatrakcyjnić i zachęcić instytucje, 

firmy i osoby prywatne tą formą 

wytwarzania energii elektrycznej. 
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Branża fotowoltaiki w Polsce jest najszybciej rozwijającym się sektorem 

OZE. Patrząc na tempo przyłączania i uruchamiania instalacji, Polska może 

być na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, pod względem rocznych 

przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. szacowana wartość liczby 

mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycz-

nym może przekroczyć na koniec roku  200 000 sztuk  mikroinstalacji. Z 

obserwacji danych opublikowanych przez wybranych operatorów sieci 

dystrybucyjnej wynika, że regularnie wzrasta też średnia moc mikroinsta-

lacji. 
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pełni energii 
Rejon Energetyczny Koszalin jest jedną z komó-

rek terenowych  lokalnego dystrybutora energii 

elektrycznej ENERGE OPERATOR. Ten Rejon jest 

największym rejonem operatora jeżeli chodzi o 

teren  i liczbę urządzeń które uczestniczą w pro-

cesie dystrybucji energii dla klientów końco-

wych.  Nic więc dziwnego, że i liczba pracowni-

ków jest pokaźna.  Liczba zaś byłych pracowni-

ków, obecnie emerytów szacowana jest na oko-

ło pięćdziesiąt. To właśnie oni emeryci byłego 

Rejonu Energetycznego Koszalin zorganizowali w 

październiku spotkanie integracyjne. Ponownie 

odbyło się ono w dobrze znanej siedzibie kosza-

lińskiego NOT. Było to pierwsze spotkanie w tym 

roku. W roku ubiegłym było ich aż trzy. Wszyscy 

na nie czekali w dobrych nastrojach gdyż jest to 

szczególna okazja do wspomnień. 

      współczesnych.  
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W tym roku grono "rejonowych" emerytów 

powiększyło się o pięć osób. Wszyscy koledzy 

wzięli udział w minionym spotkaniu.W sposób 

uroczysty po przejściu trudnego testu   złożyli  

uroczystą przysięgę,  otrzymali pisemne no-

minacje do grona emerytów. oraz pamiątko-

we kufle piwne które  obiecali zabierać na ko-

lejne spotkania nieformalnego w sumie sto-

warzyszenia. Tradycyjnie spotkanie nie obyło 

się bez tańców gdyż w gronie emerytów jest 

spora grupa Pan które swego czasu pracował 

w większości w tzw. "handlówce" czyli komór-

kach związanych ze sprzedażą energii elek-

trycznej. Gdyby nie ograniczony z góry czas 

wynajęcia lokalu zabawa trwałaby  do póź-

nych godzin nocnych. Po prostu energii im 

naprawdę nie brakuje. 
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Na Politechnice Koszalińskiej od 01.10.2012 

roku istnieje  kierunek kształcenia -Energetyka 

na wydziale Mechanicznym obecnie. W o-kresie 

powstania  na kierunku tym utworzo-no 3 spec-

jalności: Odnawialne Źródła Energii, Energetyka 

Cieplna, Chłodnictwo, Klimatyzacja oraz Elek-

troenergetyka. W roku 2016 uruchomiono II 

stopnień kształcenia na kierunku studiów Ener-

getyka. Uchwałą Senatu Politechniki Kosza-

lińskiej dotyczącej reorganizacji struktur orga-

nizacyjnych Jednostek Uczelni, z dniem 01.09. 

2016 roku Katedra Techniki Cieplnej i Chłod-

nictwa została przemianowana na Katedrę 

Energetyki. W skład nowopowstałej Jednostki 

wszedł: Zakład Mechaniki Płynów jako Zespół 

Dydaktyczno-Badawczy Mechaniki Płynów, Zes-

pół Badawczo-Dydaktyczny Zastosowań Elektro-

niki i Elektrotechniki o nowej nazwie Zespół 

Dydaktyczno-Badawczy Elektrotechniki oraz La-

boratorium Katedry. 

Studenci- energetycy 

 

Koszaliński Oddział SEP już kilkakrotnie współ-
pracował z władzami Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Koszalińskiej. Były to prezentacje 
działalności stowarzyszenia współudział w or-
ganizacji konferencji naukowych czy pomocy w 
organizacji wizyt na obiektach energetycznych 
należących do grupy ENERGA. Koncern ten 
współpracuje z wydziałem wspierając kształce-
nie studentów o specjalności energetyka. Do 
tej pory jednak studenci tej specjalności nie są 
członkami naszego stowarzyszenia. Ostatnio z 
udziałem Sebastiana Pecolta ( szef koła nr 18 
na Politechnice Koszalińskiej) oraz dr inż.Kon-
radem Zajkowskim, opiekunem koła naukowe-
go  ElektroEnerga, spotkała się grupa studen-
tów, członków tego koła. Zaprezentowana na 
spotkaniu bogatą działalność  stowarzyszenia 
wzbudziła zainteresowanie studentów.  Więk-
szość uczestników spotkania wyraziła wolę 
wstąpienia do koła SEP nr 18 działającego na 
Politechnice Koszalińskiej. Liczymy na aktyw-
ność nowych członków.  
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PRZYSZLI ENERGETYCY ZWIEDZILI GPZy 
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Potężną dawkę wiedzy studentom trzeciego roku 

PK zaserwował nasz doświadczony energetyk 

kol. Piotr Sołtysiak. Na GPZ Południe, Piotrek w 

szczegółach zaprezentował poszczególne urzą-

dzenia,  barwnie opisując sposoby ich działania. 

Na stacji tej urządzenia są łatwo rozpoznawalne 

w przeciwieństwie do nowego GPZ Morska w 

systemie GIS. Studenci mieli więc możliwość po-

równania dwóch technologii. Na zakończenie,  

goście zwiedzili nastawnię w naszym muzeum, 

wracając w ten sposób do najstarszych historycz-

nych urządzeń spotykanych w GPZ. 

Zaledwie tydzień później od pierwszego spotka-

nia  ze studentami o specjalności energetyka, 

zrzeszonymi w kole naukowym  ElektroEnerga na 

Politechnice Koszalińskiej wraz z opiekunem  dr 

inż. Konradem Zajkowskim miała okazję zwiedzić 

dwa GPZy w Koszalinie, oraz pomieszczenie pod 

przyszłe nasze muzeum w byłej rozdzielni śred-

niego napięcia  GPZ Morska. Założeniem organi-

zatorów spotkania było przedstawienie obiektów 

wykonanych w dwóch technologiach czyli trady-

cyjnej z napowietrzną rozdzielnią 110kV, oraz 

najnowszej stacji w technologii GiS . 
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Choć temat remontu pomiesz-
czenia ( głownie realizacji po-
dłogi) ostatnio nie nabrał roz-
pędu, to jednak grupa pasjo-
natów wierzących, że to sie 
wkrótce stanie, nie traci na-
dziei. Ciągle gromadzimy cie-
kawe eksponaty o charakterze 
historycznym lub edukacyjnym 
Ostatnie nasze nabytki przed-
stawiono na załączonych zdję-
ciach. 

 
 
 

Trójfazowy łącznik instalacyjny z okresu 
międzywojennego zdemontowany w Bytowie. 

 

 
 

 
Izolator telekomunikacyjny 
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Z bogatymi darami do naszego muzeum przyszedł  Pan Jan 
Sierota,  wieloletni nauczyciel przed-miotów technicznych 
w zespole Szkół Budowlanych przy ul. Orląt Lwowskich w 
Koszalinie. Pan Jan jest byłym nauczycielem wielu naszych 
członków SEP. 
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Wspaniały osprzęt instalacyjny głównie w porcelanie z okreu międzywojennego 
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Odręczny schemat elektronika amatora oparty na lampach 
elektronowych 

 

Pan Jan Sierota oprócz  urządzeń przekazał do muzeum szereg ciekawych podręczników i katalogów urządzeń i lamp  elek-
tronowych. Polskie i niemieckie podręczniki zazwyczaj pochodzą z lat 30 trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. 
Ciekawostką może być pozycja "Urządzenia elektryczne do siły i światła"  będąca własnością pana Stefana Bladyna byłego 
pracownika Posterunku Energetycznego w Bobolicach. Syna właściciela przekazał ją nauczycielowi zawodu, a teraz nau-
czyciel przekazał ją do naszego muzeum mieszczącego sie w pomieszczeniach byłego Zakładu Energetycznego Koszalin. 
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MEDAL 100-lecia SEP DLA ODDZIAŁU 

KOSZALIN 

 

Za wieloletnie wspieranie materialne 
Polaków na Litwie, nasz Oddział zos-
tał odznaczony medalem 100-lecia 
SEP. Medal został wręczony na jubi-
leuszowych obchodach stowarzysze-
nia w Wilnie, w obecności delegacji 
SEP z kraju,  oraz przedstawicieli wie-
lu polonijnych stowarzyszeń i orga-
nizacji działających w Wilnie. 
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I NIE TYLKO 
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Przepiękna przedwojenna stacja transformatorowa w miejscowości Maszewo (Zachodniopomorskie) 

Wrocław znany ze swych kilkudziesięciu krasnali, ma także techników i elektryków 
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