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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

pragnę zwrócić Waszą uwagę na in-

formacje dotyczące młodzieży w na-

szym Oddziale. W grudniu odbędzie sie 

ostatnia z naszych imprez związanych z 

jubileuszem 100-lecia SEP. Imprezą tą 

będzie Olimpiada techniczna adreso-

wana do uczniów kilku szkół średnich z 

kształceniem o profilu elektrycznym. 

Olimpiada będzie posiadała także część 

praktyczną na przygotowanych przez 

uczniów z koła nr 5 tablicach. Udział w 

grudniowej części teoretycznej potwier-

dziły szkoły z Elbląga, Lęborka, Słupska, 

Wałcza, Białogardu i Koszalina. Kolej-

nym wydarzeniem było podpisanie u-

mowy o współpracy SEP z drugą szkołą 

średnią w Koszalinie (ZS nr 7). W szkole 

tej powstaje kolejne koło uczniowskie. 

Zapraszam do lektury.  

 

Z poważaniem,  

 
Zenon Lenkiewicz 

3 Samochody elektryczne 

6 Czy wiecie że.. 

7 Latające samochody hybrydowe 

8 Reklama urządzen elektrycznych 

11 El. Jądrowa w Polsce 

13 Wiszący samolot   

14 Młody elektryk -poradnik 

15 Zabytkowe kioski 

16 Jubileusz znanej elektrowni 

17  Zmodernizowana elektrownia 

18 OZE w Polsce 

19 Domowe magazyny energii el. 

21 Olimpiada techniczna 

25 Umowa ze szkołą 

30 Koło w Szczecinku 

31 Świąteczne paczki na Litwę 
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Końcówka XIX wieku to elektryczne karety na uli-

cach angielskich miast. Rozwijały prędkość do 14,4 

km/h, a ich zasięg wynosił 48 km. Wykorzystywano 

je jako taksówki na ulicach Berlina, Paryża, Moskwy 

i Petersburga, Nowego Jorku.. Używane wówczas 

baterie były bardzo ciężkie, a zasięg „elektromobili” 

stosunkowo niewielki. Wszystkie ich zalety nie re-

kompensowały ponadto wysokich kosztów wyko-

nania i problemów eksploatacyjnych związanych z 

koniecznością ładowania baterii i akumulatorów 

Początek XX wieku to również masowa produkcja 

Forda T - stosunkowo taniego samochodu, który 

zmotoryzował USA. Coraz intensywniejsze prace 

nad silnikami spalinowymi sprawiły, że napędzane 

w ten sposób samochody zyskiwały na popular-

ności. 

 

Prace nad samochodami elek-
trycznymi nabrały tempa nie-
długo po zakończeniu II wojny 
światowej. 

 

Choć to Elon Musk i jego 

firma Tesla w powszech-

nej świadomości kojarzą 

się z samochodami elek-

trycznymi, a za sprawą in-

nych producentów powoli 

stają się one elementem 

miejskiego krajobrazu,  

historia aut napędzanych 

prądem jest dłuższa. Liczy 

już okło 180 lat. 

 

W 1898 roku  pojazd elektryczny ustano-
wił rekord prędkości - 63,2 km/h 

 

 

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/stare-samochody-pierwsze-modele-znanych-marek/ec85w31
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/stare-samochody-pierwsze-modele-znanych-marek/ec85w31
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Na pierwszy masowo produko-

wany samochód elektryczny trzeba 

było czekać ćwierć wieku. Pod 

koniec lat 90. na rynku zade-

biutował EV1 marki General 

Motors. Dwumiejscowe auto 

początkowo dostępne było tyl-

ko dla mieszkańców Los Ange-

les, Tucson i Phoenix w ramach 

dzierżawy i programu badaw-

czorozwojowego. GM porzuciło 

jednak prace nad samochoda-

mi elektrycznymi, likwidując 

projekt na początku nowego ty-

siąclecia i odzyskując wszystkie 

samochody. 

W 1997 rozpoczęła się produkcja i sprze-
daż Toyoty Prius. W europejskich salonach 
pojawiła się trzy lata później.W 2008 roku 
pojawiła się pierwsza Tesla - Roadster. Było 
to sportowe auto zdolne przyspieszyć do 
100 km/h w 4 sekundy, rozpędzające się do 
210 km/h z zasięgiem blisko 400 km. Na 
Model S trzeba było czekać kolejne 4 lata. 
To w nim zadebiutował Autopilot jako wy-
posażenie dodatkowe. Jednak to nie Tesla w 
skali globalnej jest najpopularniejszym 
samochodem elektrycznym - tytuł ten na-
leży się Nissanowi Leaf, dostępnemu od 
2009 roku. 

 
Lata 90. to pierwsze udane i seryjnie produkowane samochody hybrydowe 

 



 
 

6 

 
  

czy Wiesz że... 

 

 

 

Największa w UE fabryka akumulatorów do elektrycznych 
aut działa w Biskupicach Podgórnych w pobliżu Wrocławia. 
Kolejne zakłady powstają także pod Wrocławiem oraz w 
Kędzierzynie Koźlu. W roku przyszłym na Dolnym Śląsku 
pod Oławą, powstanie największa w Europie fabryka elek-
trolitu  jonowo-litowego. 

Pierwsza europejska fabryka Tesli powstanie pod  
Berlinem. Będzie to czwarta na świecie lokalizacja 
tak dużej fabryki tego koncernu. Będą tu produ-
kowane gotowe modele Y, zespoły napędowe o-
raz akumulatory litowo-jonowe. Zakłada sie mie-
sięczną produkcję na poziomie 12, tys. 

Za parę tygodni ruszą już w 
Polsce dopłaty,  dla osób fi-
zycznych  nieprowadzących 
działalności gospodarczej, 
do kupowanych nowych sa-
mochodów w pełni elek-
trycznych. Dopłaty dotyczyć 
będą samochodów o cenie 
do 125 tys. zł. Największe 
wsparcie dochodzić będzie 
do 30% ceny brutto pojazdu. 
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hybrydowy samochód latający 

 
Start samochodu 

Faza lotu 

Amerykańska firma Terrafugia ujawniła nowe szczegóły 
na temat nietypowego latającego samochodu, który tro-
chę przypomina helikopter. Nie wiadomo jeszcze, czy za 
sterami Terrafugii TF-X będzie mógł usiąść każdy, ale jak 
zapewnia producent, opanowanie latania tym tworem to 
kwestia zaledwie 5 godzin.Konstrukcja zostanie wyposa-
żona w system automatycznego lądowania i startu. Do te-
go celu TF-X będzie wykorzystywał dwa silniki elektrycz-
ne generujące moc 608 KM. Przeobrażenie maszyny lata-
jącej w samochód, czyli złożenie skrzydeł wraz ze śmigła-
mi, potrwa zaledwie kilka sekund. TF-X otrzyma specjal-
ny system bezpieczeństwa, który będzie wymagał od u-
żytkownika wybrania strefy docelowego lądowania oraz 
ewentualnych miejsc zapasowych. Jeżeli nad wybranym 
obszarem zostanie czasowo ograniczona przestrzeń po-
wietrzna, lot nie będzie mógł się odbyć. Samochód nie 
pozwoli na oderwanie się od ziemi również w przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatko-
wym zabezpieczeniem jest system, który automatycznie 
wyląduje w sytuacji, gdy pilot przestanie reagować. Na 
pokładzie, na wypadek skrajnego niebezpieczeństwa, bę-
dzie jeszcze spadochron. 
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Początek XX wieku to w zasadzie początek powszechnego 
wykorzystania elektryczności w codziennym życiu społe-
czeństwa oraz w przemyśle i usługach.  Skupmy się na 
zwykłych mieszkańcach. W tamtych czasach elektrycz-
ność w większości gospodarstw Europy i Ameryki pół-
nocnej rozpoczynała dopiero swoją nieprzerwaną do dziś 
podróż. O ile w wielu światowych miastach kontakt z e-
lektrycznością był łatwy, to  w małych miastach, a szcze-
gólnie na wsi nastąpił on kilkadziesiąt lat później. Tak było 
praktycznie wszędzie. Okres powszechnej elektryfikacji 
wsi chyba wszędzie wyglądał podobnie, czyli następował 
późno ale przy znaczącym wsparciu finansowym rządu. Z 
tym nowym dobrodziejstwem ludzkości, spółki kapitało-
we z czystych względów ekonomicznych starały się oswa-
jać społeczeństwo, wskazywać na dobrodziejstwo które 
niesie elektryczność aby zwiększyć sprzedaż elektrycz-
nych urządzeń i sprzedaż energii elektrycznej. Szczególne-
go znaczenia ze względu na powszechne zastosowania 
nabrały źródła światła elektrycznego. Inne pożytki czer-
pane z elektryczności kroczyły w drugim szeregu i zależały 
od sytuacji ekonomicznej kraju i świadomości społeczeń-
stwa.  

REKLAMA URZĄDZEŃ 

 ELEKTRYCZNYCH  
NA POCZĄTKU XX WIEKU 
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Reklama to informacja połączona z komunikatem perswa-

zyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub ko-

rzystania z określonych towarów czy usług, popierania 

określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). We-

dług dyrektywy 2006/114/WE UE reklama oznacza przed-

stawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności 

handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania 

wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub 

usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań. 

 

 Celem reklamy jest skuteczność jej  oddzia-

ływania na odbiorcę, dlatego w reklamie o-

becnie można się spotkać z treściami wywo-

łującymi np. skandal obyczajowy lub proce-

sy sądowe. Dzięki temu wzrasta zaintereso-

wanie wokół reklamy, a tym samym siła od-

działywania. Oglądając dziś wizualne formy 

dawnej reklamy urządzeń elektrycznych oce-

niamy je wręcz jako dziecinnie proste i nie-

winne. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_(marketing)
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Elektrownia jądrowa to elektrownia cieplna, w 
której źródłem ciepła jest reaktor jądrowy .  Jak 
to jest typowe we wszystkich konwencjonalnych 
elektrociepłowniach, ciepło jest wykorzystywane 
do wytwarzania pary, która napędza turbinę pa-
rową podłączoną do generatora elektrycznego, 
który wytwarza energię elektryczną . Reaktorem 
jądrowym jest serce stacji.  W jego centralnej 
części ciepło rdzenia reaktora jest generowane 
przez kontrolowane rozszczepienie jądrowe.  
Dzięki temu ogrzewaniu chłodziwo jest ogrzewa-
ne podczas pompowania przez reaktor i tym sa-
mym usuwa energię z reaktora.  Ciepło z rozsz-
czepienia jądrowego służy do wytwarzania pary, 
która przepływa przez turbiny , które z kolei na-
pędzają generatory elektryczne. Reaktory jądro-
we zazwyczaj polegają na uranie w celu napędza-
nia reakcji łańcuchowej.  Uran jest bardzo ciężkim 
metalem, który jest bogaty na Ziemi i znajduje się 
w wodzie morskiej, jak również w większości skał.  
Występujący naturalnie uran występuje w dwóch 
różnych izotopach: uran-238 (U-238), odpowiada-
jący 99,3% i uran-235 (U-235), stanowiących oko-
ło 0,7%.  

 

Elektrownia jądrowa w Polsce? 

 

Schemat cieplny elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ci-

śnieniowym: 1. Blok reaktora; 2. Komin chłodzący; 3. Reaktor; 4. 

Pręty kontrolne; 5. Zbiornik wyrównawczy ciśnienia; 6. Genera-

tor pary; 7. Zbiornik paliwa; 8. Turbina; 9. Prądnica; 10. Trans-

formator; 11. Skraplacz; 12. Stan gazowy; 13. Stan ciekły; 14. 

Powietrze; 15. Wilgotne powietrze; 16. Rzeka; 17. Układ chło-

dzenia; 18. I obieg; 19. II obieg; 20. Para wodna; 21. Pompa 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_power_station&usg=ALkJrhghMGPdtIGv84OVb9rXm7i6TaXZow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor&usg=ALkJrhiJS_2_O4ymW67igHLSwrrWLCn-DQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine&usg=ALkJrhhP33zF93dsmLW7ycBGe6uwwngijA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine&usg=ALkJrhhP33zF93dsmLW7ycBGe6uwwngijA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator&usg=ALkJrhhsZhtmjCRhB8YVErd2W3HMrJBLPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity&usg=ALkJrhjVQuEWBjb8dkduiYxG6LiGhgZ32Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine&usg=ALkJrhhP33zF93dsmLW7ycBGe6uwwngijA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82odnia_kominowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99t_kontrolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wyr%C3%B3wnawczy_ci%C5%9Bnienia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skraplacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pompa
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  Podstawowe zagrożenie związane z użytko-

waniem elektrowni jądrowej wynika z faktu, 
że w reaktorze jądrowym znajdują się pro-
dukty rozszczepienia, gromadzące się tam 
podczas jego pracy. Grożą one napromienio-
waniem człowieka, czy innych organizmów 
żywych, gdy wydostaną się poza elektrownię. 

Procesy rozpadów atomowych charakteryzu-
ją się pewną bezwładnością. Ich aktywność 
promieniotwórcza nie ustaje w momencie 
przerwania reakcji łańcuchowej. Przemiany 
pierwiastków przebiegają nadal. Powodują 
one nagrzewanie się reaktora po jego wyłą-
czeniu, tzw. ciepło powyłączeniowe. Historia 
rozwoju reaktorów energetycznych obejmuje 
gamę awarii reaktorowych, z których cztery 
zakończyły się uszkodzeniem lub zniszcze-
niem rdzenia reaktora: 

 Awaria w elektrowni jądrowej Lucens, 
Szwajcaria, 1969 

 Wypadek w elektrowni jądrowej Three 
Mile Island, USA, 1979 

 Katastrofa elektrowni jądrowej w Czar-
nobylu, ZSRR, 1986 

 Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushi-
ma I, Japonia, 2011 

 

 

W  latach 1982 – 1989 budowano Elektrownie Jądrową 

Żarnowiec (EJŻ). Pierwsza polska elektrownia atomowa 

miała składać się z czterech bloków energetycznych na-

pędzanych reaktorami WWER-440 o łącznej mocy ok. 

1600 MW. Wskutek zmian ustrojowych, a także prote-

stów aktywistów oraz lokalnej społeczności, zdecydo-

wano się na porzucenie tego projektu. Po katastrofie w 

Czarnobylu ludzie bezpodstawnie bali się energii jądro-

wej i temu strachowi poddała się także ówczesna ekipa 

rządząca. Pomysł budowania elektrowni atomowej za-

rzucono na dwie dekady. Następnie Polska Grupa Ener-

getyczna (PGE) oraz jej spółka córka PGE EJ 1 w latach 

2009 – 2014 planowały budowę elektrowni atomowej. 

Pierwotnie miała ona dostarczać prąd od 2019 roku. 

Potem termin ten kilkakrotnie przekładano, aż uznano, 

że elektrownia zacznie funkcjonować od 2031 roku. W 

praktyce żadne prace związane z budową elektrowni się 

nie zaczęły. Wydano miliardy złotych na analizy, pensje 

i inne koszta, ale absolutnie nic z tego nie wynikło. 

 

 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa, 
jeśli w końcu powstanie, ma pracować 
na jednej z trzech technologii – infor-
muje „Dziennik Gazeta Prawna”. Gazeta 
dodaje, że w ramach przygotowań do 
budowy elektrowni spółka PGE EJ1 pro-
wadzi już badania środowiskowe w 
dwóch lokalizacjach na Pomorzu  w Żar-
nowcu i Lubiatowo-Kopalinie. Jak wy-
jaśnia gazeta, za tą lokalizacją przema-
wia dostęp do potrzebnej z powodów 
technicznych wody, oraz brak dużych 
elektrowni w regionie. Według ustaleń 
„DGP” największą przeszkodą w tej 
chwili pozostaje finansowanie projektu. 
Rząd chce utrzymać w nim pakiet kont-
rolny na poziomie 51 proc. Zgodnie z 
założeniami pierwszy blok jądrowy o 
mocy 1,-1,5 GW ma zostać uruchomio-
ny ok. 2033 roku. Co 2-3 lata będzie u-
ruchamianych pięć kolejnych bloków. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciep%C5%82o_powy%C5%82%C4%85czeniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awaria_w_elektrowni_j%C4%85drowej_Lucens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_w_elektrowni_j%C4%85drowej_Three_Mile_Island
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_w_elektrowni_j%C4%85drowej_Three_Mile_Island
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_w_Czarnobylu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_w_Czarnobylu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I
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solidna linia energetyczna 
W mieście Lousville Township w stanie Minnesota w 

USA w na przewodach linii energetycznej WN za-

wisła samolot. Do zdarzenia doszło w biały dzień w 

godzinach popołudniowych.  65 letni pilot lecąc 

samolotem śmigłowym Piper Cub w pobliżu linii 

energetycznej,  z niewyjaśnionych do tej pory przy-

czyn wpadł w przewody linii energetycznej. Samolot 

zaplatał sie w przewodach linii energetycznej i zawisł 

na przewodach do góry kołami. W związku z powyż-

szym linia energetyczna została automatycznie wy-

łączona przez zabezpieczenia a pilot praktycznie bez 

większego uszczerbku wyszedł z tego zdarzenia. Zos-

tał on ściągnięty na ziemię  przez służby energetycz-

ne lokalnego operatora sieci energetycznej. 

 Szacunek może budzić fakt iż mimo znacznego 

ciężaru przewody nie zostały zerwane. 
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Pewnie wielu energetyków jest w stanie wyrecy-
tować pierwsze lub drugie prawo Kirchoffa. 12 
marca 1824 r. w Królewcu przyszedł na świat Gu-
stav Kirchoff. Człowiek, który stworzył podwaliny 
współczesnej fizyki. Ojciec Kirchoffa, Friedrich, 
był radca prawnym i gorącym pruskim patriotą. 
Wpoił synowi, ze najlepszą rzeczą na świecie jest 
służba ojczyźnie  i pewnie wykreowałby go na u-
rzędnika, jednak trudno było mu zlekceważyć 
niewątpliwy talent naukowy potomka. Z tej przy-
czyny Gustav nie trafił do żadnej kancelarii, lecz 
na miejscowy Uniwersytet Albertyna, będący wó-
wczas jednym z najznamienitszych ośrodków na-
ukowych w całym obszarze niemieckojęzycznym. 
To tam analiza prawa Ohma doprowadziła Kir-
choffa do dwóch własnych twierdzeń na temat 
obwodu elektrycznego. Po dziś dzień noszą one 
nazwę pierwszego i drugiego prawa Kirchoffa.  
Pierwsze z nich (suma natężeń prądów wpływa-
jących do obwodu jest równa sumie natężeń prą-
dów z niego wypływających) mówi o przepływie 
prądu w obwodzie  elektrycznym i umożliwia o-
kreślenie jego wartości i kierunku. Drugie zaś (su-
ma spadków napiec i sił elektromotorycznych po 
zamkniętym oczku obwodu elektrycznego wynosi 
zero) dotyczy bilansu napięć  w zamkniętym ob-
wodzie elektrycznym. 
 

Gustav Kirchoff zyskał  
niesmiertelność mając 
zaledwie dwadzieścia 

jeden lat. 

 

 
 
 

 

z poradnika 
młodego elektryka 
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  zabytkowe  kioski 

  

Popularnie zwane są 
kioskami, a dla ener-
getyków to transfor-
matorowe stacje sto- 
sowane w wielkich 
miastach w początko-
wym okresie ich elek- 
tryfikacji na początku 
XX w 

Pierwsze kioskowe stacje transfor-

matorowe pojawiły się w Warszawie 

w 1903 r. Największa ich liczba pow-

stała do 1925 r. Potem starano się 

stacje lokować pod ziemią lub w bu-

dynkach należących do odbiorców. Z 

informacji z 1929 r. wynika, że na 

stołecznych ulicach funkcjonowało 

1010 stacji transformatorowych, z 

czego 290 w tego typu kioskach. Po-

zostałe ulokowane były głównie w 

przystosowanych do tego pomie-

szczeniach piwnicznych, a 31 w żel-

betowych bunkrach podziemnych 

budowanych pod chodnikami lub 

jezdniami. Wpisane do rejestru za-

bytków kioski nie są dziś używane 

(sieć średniego napięcia 5kV osta-

tecznie zlikwidowano w Warszawie 

w 1997 r.). Mają typową konstrukcję 

blaszanego walca na murowanej 

podmurówce. 

Na korpusie umieszczono kilkoro 

drzwiczek, które umożliwiały dostęp 

do aparatury elektrycznej, a płaski 

dach zwieńczono kominkiem wenty-

lacyjnym zakończonym sterczyną z 

kulą. „Pierwotne wyposażenie stacji 

transformatorowej typu kiosk sta-

nowiły: tablice średniego napięcia 

(5kV) z bezpiecznikami topikowymi 

olejowymi i tablice niskiego napięcia 

usytuowane w dolnej części oraz 

transformator suchy ulokowany w 

górnej części kadłuba. Wewnątrz 

żelaznych walców znajdowało się 

rusztowanie, na którym osadzony 

był korpus. Obecnie w żelaznych o-

budowach byłych transformatorów 

nie znajdują się żadne urządzenia 

elektryczne” . Obiekty są w dobrym 

stanie, ponieważ przeszły konser-

wację, a ich powierzchnie zabezpie-

czono preparatami antykorozyjnymi. 

Podczas remontu kiosku przy ul. 

Freta został on przeniesiony w o-

becne miejsce z pasa drogowego. 

„Kioski transformatorowe posia-

dają wartości naukowe i historycz-

ne, mimo iż wewnątrz nie zacho-

wały się oryginalne urządzenia te-

chniczne. Ich wartość historyczną 

podkreśla fakt, iż są materialnym 

świadectwem rozwoju elektryfi-

kacji Powiśla oraz Nowego Miasta. 

Przedmiotowe słupy transforma-

torowe dokumentują także rozwój 

ówczesnej myśli technicznej oraz 

typowe rozwiązania konstrukcyj-

ne stosowane w infrastrukturze 

miejskiej sieci 5kV, szczególnie w 

początkowym okresie elektryfi-

kacji Warszawy. Na naszych 

terenach ( zachodniopomorskie ) 

tego rodzaju obiektów nie spotyka 

się.  
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Jubileusz znanej elektrowni 

 
 

 
 
 

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-
Żar została uruchomiona w 1979 roku (31 gru-
dnia); jednym z pierwszych pomysłodawców 
inwestycji był  Prezydent RP Gabriel Naruto-
wicz,  nie określił on jednak dokładnej lokali-
zacji samego obiektu. 
 
Elektrownia Porąbka-Żar to wyjątkowy obiekt 
w polskiej energetyce. Zlokalizowana we wnę-
trzu góry Żar jest jedyną wysokospadową, 
podziemną elektrownią szczytowo-pompową 
w naszym kraju. 
 
Elektrownia Porąbka-Żar nie jest jedynym o-
biektem hydrotechnicznym zbudowanym na 
rzece Soła, zarządzanym przez PGE Energia 
Odnawialna. Od 55 lat działa tam również 
Elektrownia Wodna Tresna, a od 65 lat Elek-
trownia Wodna Porąbka 
 

40 LAT 
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ENERGA zmodernizowała kolejną elektrownię 

16 września zakończyła się modernizacja elek-

trowni wodnej w Gałąźni Małej (woj. pomors-

kie) należącej do spółki Energa OZE. Wymie-

niono urządzenia elektroenergetyczne, prze-

rowadzono niezbędne prace remontowo – bu-

dowlane. Jednym z najważniejszych elemen-

tów modernizacji było wdrożenie pełnej auto-

matyzacji procesu produkcji, przy zastosowa-

niu systemu SCADA. Zamontowano także no-

woczesne układy sterowania i rozdziału mocy. 

Wymieniono rozdzielnię SN 15 kV, zamonto-

wano nowe regulatory obrotów, szafy wypro-

wadzenia mocy i nastawnię. Dzięki zamonto-

waniu nowoczesnych urządzeń wdrożono 

wzbudzenie statyczne oraz automatyczną 

synchronizację. Ponadto, wymieniono sześć 

transformatorów z olejowych na nowoczesne i 

bezpieczne dla środowiska, wykonane w tech-

nologii tzw. „suchej” wraz z pełną infrastrukturą 

(w tym instalacje energetyczne, sterownicze, 

zasilające i oświetleniowe). 

Położona na rzece Słupi, ponad 100-letnia 

mała elektrownia wodna Gałąźnia Mała to 

unikatowy obiekt na skalę europejską. Na 

jej wyjątkowy charakter składają się m.in. 

architektoniczny układ budynku elektrowni, 

wyposażenie oraz otaczająca przyroda 

Parku Krajobrazowego Doliny Słupi. Elek-

rownia posiada sześć turbin typu Francisa 

o wale poziomym, z klasycznymi genera-

torami synchronicznymi o łącznej mocy 

zainstalowanej 4,25 MW. 

 
 

 

 



 
 

19 

 
 
  

 

OZE  
w Polsce 

Zgodnie z unijnymi wytycznymi w przyszłym 
roku z OZE powinniśmy otrzymywać 15 proc. 
energii, którą zużywamy. Nie będzie to pros-
te, bo w ubiegłym roku ten udział wyniósł 
12,7 proc., podczas gdy dwa lata temu było 
to już 14,1 proc. Wytłumaczeniem może być 
szybko rosnąca gospodarka, wzrost zużycia 
energii elektrycznej, podczas gdy inwestycje 
w OZE już takiego tempa wzrostu nie mają. 

 

Niemal 83 proc. energii, która jest generowana  
na Warmii i Mazurach została wyprodukowana z 
odnawialnych źródeł energii .Wiatraki czy farmy 
fotowoltaiczne to coraz częstszy obrazek. Region 
ten przoduje jeżeli chodzi u udział OZE w generacji 
na danym obszarze. Na drugim miejscu znajduje 
Podlasie, gdzie z OZE powstaje 68,3 proc. energii, a 
na trzecim — województwo pomorskie, gdzie ten 
udział wynosi 51,3 proc. Inni, poza jeszcze woje-
wództwem zachodniopomorskim (44,2 proc.) oraz 
kujawsko-pomorskim (48,7 proc.) zdecydowanie 
odstają od krajowej czołówki. Po drugiej stronie 
ekologicznego rankingu jest Śląsk, gdzie udział OZE 
w produkcji energii wynosi zaledwie 3,1 proc. oraz 
województwo łódzkie (3,8 proc.). Należy przy tym 
mieć świadomość że klasyczne, cieplne elektrownie 
dużych mocy znajdują się w tych ostatnich regio-
ach stąd też udział procentowy generacji jest tam 
niski. 

Wcześniej na topie były wiatraki natomiast 
dziś jest moda na panele słoneczne, a że do-
datkowo można teraz dostać nawet do 5 tys. 
zł dofinansowania z rządowego programu 
„Mój prąd”, więc coraz więcej osób montuje 
panele na dachach swoich domów. Robią to 
też instytucje publiczne czy samorządy. 
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Domowe magazyny energii- 
ciekawy niemiecki pomysł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciekawie wyglądający magazyn energii elektrycznej ( po prostu zespół baterii) zainstalowany w mieszkaniu 

Największym wyzwaniem dla odnawialnych 
źródeł jest magazynowanie energii, która 
jest wytwarzana w okresie sprzyjającym 
produkcji. Gdy świeci słońce, instalacje fo-
towoltaiczne produkują nadwyżkę energii. 
Podobnie jest w przypadku elektrowni wia-
trowych, których wydajność zależna jest od 
warunków atmosferycznych. Dlatego pro-
dukcja energii z OZE związana jest nierozłą- 
cznie z silnymi wahaniami, które są jedno- 
cześnie głównym powodem krytyki tego 
źródła energii. W przypadku gospodarstw 
domowych posiadających własne źródła 
OZE  największym ekonomicznym proble-
mem jest zużywanie wygenerowanie ener-
gii głównie na własne potrzeby, gromadze-
nie jej i wykorzystanie w innym czasie. Jeże-
li  energia ta nie zostanie skonsumowana 
przez prosumenta lub zgromadzona w ba-
terii to zostanie wprowadzona do sieci ope-
ratora. Nie jest to korzystne dla danego 
producenta ze względu na cenę.  

Niemiecka firma Sonnen ( producent  
"magazynów energii dla gospodarstw 
domowych w zakresie 5-15 kW) wraz ze 
swoim partnerem technologicznym, fir-
mą Tiko Energy Solutions, uzyskała już 
od jednego z operatorów sieci energe-
tycznej zgodę na instalowanie inteligent-
nych magazynów wraz ze specjalistycz-
nym systemem sterowania magazynami 
domowymi. Do realizacji tego inteligent-
nego rozwiązania nie potrzeba dodatko-
wej technologii. Można wykorzystać już 
zainstalowane magazyny uzupełniając to 
modułami sterowniczymi które  są  po-
wiązane  z ich instalacjami  fotowoltaicz- 
nymi.  Program jest też wspierany dotac-
jami do domowych magazynów. Już w 
roku bieżącym firma zainstalowała około 
40 tyś tych systemów w gospodarstwach 
domowych wyposażonych w panele fo-
towoltaiczne. Na czym więc polega no-
watorstwo w podejściu do bilansowania?  

Metoda zarządzania i  ma 
gazynowania energii fir-
my  Sonnen to prosty  po- 
mysł wymiany energii po-
między gospodarstwami 
domowymi, dzięki czemu  
możliwe jest  zbilansowa- 
nie i  koordynowanie  po- 
trzeb i zużycia energii. Kli- 
enci wymieniają się wirtu
alnie energią, której nie 
potrzebują w swoich do-
mach. Nadwyżka energii 
elektrycznej indywidual- 
nego  klienta nie płynie  
anonimowo do sieci e-
nergetycznej, lecz do wir- 
tualnej puli energii wyge-
nerowanej 
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DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE W KOLE NR 5  

W KOSZALIŃSKIM "ELEKTRONIKU" 

 

 
Grupa uczniów z koła w Zespole Szkół nr 9 im Ro-

mualda Traugutta w Koszalinie, powszechnie zwa-

nym koszalińskim "Elektronikiem", zaraz po zakoń-

czeniu wakacji przystąpiła do prac nad organizacją 

"Olimpiady technicznej z okazji jubileuszu 100-lecia 

SEP". Grupę tą stanowią uczniowie ostatniej klasy o 

profilu elektrycznym. 

 
Przyjęte założenia " Olimpiady technicznej z okazji 

jubileuszu 100-lecia SEP ": 

 adresatami będą uczniowie szkół średnich o 

profilu elektrycznym, 

 zakłada się udział uczniów określonych kilku 

szkół w otoczeniu Koszalina orz zaproszonej 

szkoły z Elbląga gdzie istnieje także koło SEP, 

 finał konkursu odbędzie się w styczniu przy-

szłego roku, 

 olimpiada będzie miała dwa etapy wstępny 

teoretyczny i finałowy praktyczny. Etap pierw-

szy odbędzie sie w grudniu br.  

 część teoretyczna odbędzie się w macierzystych 

szkołach, 

 część praktyczna w "Koszalińskim Elektroniku"  

 
 

 

 
Spotkanie grupy 

 

 
Michał Kawecki przy budowie i sprawdzaniu planszy  
na część praktyczną olimpiady.  
 

 

Wystąpiono o objecie olimpiady patro-

natem Prezydenta Miasta Koszalin 

 

PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY 
TECHNICZNEJ W "ELEKTRONIKU" 
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Jedno ze spotkań zespołu w pracowni technicznej na terenie "Elektronika" 

Faktem wymagającym szczególnego podkreślenie 
jest  zakres prac jaki już zrealizowali uczniowie. O-
pracowali samodzielnie 50 pytań z elektrotechniki 
które będą zadaniem do rozwiązania w części teo-
retycznej przez uczestników olimpiady. Uczniowie 
opracowali także regulamin i harmonogram  oraz 
klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Druga część 
olimpiady to praktyczna realizacja kilku zadań łą-
czeniowych które przygotowali sami uczniowie z 
zespołu. Przygotowano sześć stanowisk  na któ-
rych jednocześnie będą wykonywać swoje prace 
uczestnicy.  Przygotowanie stanowisk poprzedziła  
wycena materiałów oraz ich zakup. Materiały na te 
stanowiska sfinansował SEP. Ostatnio wykonano 
już praktyczne testy dla wszystkich praktycznych 
zadań. Wypadły one pozytywnie. Tym samym 
wchodzimy w ostatnią fazę przed rozpoczęciem 
olimpiady.  

 
Liderzy grupy, kol. Michał Kawecki i Adrian Grabski 
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SEP 
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Umowa ze szkołą średnią 

 
Podpisanie umowy SEP z Zespołem Szkół nr 7 w Koszalinie. Pani Dyrektor Ewa Kroll i Zenon Lenkiewicz 

 

Dnia 19 listopada  w imieniu  nasze-

go  Oddziału podpisałem z Panią Ewą 
Kroll, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 

im. Bronisława Bukowskiego w 

Koszali-nie umowę o współpracy. 
Umowę po-dobną w swej treści do tej 

jaką mamy zawartą z Zespołem Szkół 

nr 9 w Ko-szalinie. Obie szkoły 
średnie kształ-cą w Koszalinie 

młodzież o profilu e-lektrycznym. W 

zespole szkól nr 7 jest to technik 

urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Ponadto, za-równo 

grono pedagogiczne jak i część 

uczniów wyraziło duże zainteresowa-
nie i wolę utworzeniem w szkole ucz-

niowskiego koła SEP. Mamy nadzieję 

że powstanie ono wkrótce.  
(Z.L) 
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Uczniowie klas I, II i III na spotkaniu z przedstawicielem SEP 

 

 

Prezentacja SEP dla uczniów szkoły 

Uczniowie w trakcie spotkania 
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KOSZALIŃSKA  "BUDOWLANKA" 

 

Zespół szkół nr 7 
w Koszalinie, po-
pularnie zwany 

"Budowlanką" ob-
chodzi w roku bie-
żącym swój jubi-

leusz 60 lecia. 

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w 

Koszalinie znajduje się przy ul. Orląt Lwowskich, 

obok terenów po dożynkowych oraz w pobliżu 

stadionu Gwardii. Szkoła  która powstała w 1959 r. 

jest publiczną placówką oświatową, w której skład 

wchodzi Technikum Zawodowe oraz Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa. Nauka w technikum trwa 4 lata 

i kończy się egzaminem dojrzałości oraz egzami-

nem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

Technikum zawodowe oferuje naukę w zawodach: 

technik budownictwa, technik geodeta, technik ar-

chitektury krajobrazu, technik cyfrowych procesów 

graficznych, technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej oraz technik ochrony środo-

wiska. 
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Nasz Oddział podpisał z 
Zespołem Szkół nr 7 w 
Koszalinie porozumienie 
o współpracy oraz pod-
jęciu działań w celu zało-
żenia uczniowskiego ko-
ła SEP w szkole. 

W ramach porozumienia Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich Oddział w Koszalinie zobowiązuje się do: 

 

1. Prezentacji uczniom Zespołu Szkół nr 7 profilu działalności Sto-

warzyszenia;  

2. Umożliwienia uczniom oraz kadrze pedagogicznej Zespołu Szkół 

nr 7 udziału w wybranych formach kształcenia praktycznego or-

ganizowanych przez Stowarzyszenie (np. prezentacje, wykłady, 

szkolenia). 

3. wspierania prac Koła SEP działającego w Zespole Szkół nr 7;  

4. Współpracy przy realizacji wspólnych projektów z zakresu elek-

tryki. 

5. Udzielania pomocy w pracach dotyczących ewaluacji progra-

mów nauczania w celu lepszego przygotowania młodzieży za-

równo w obszarze teoretycznej jak i praktycznej nauki zawodu 

oraz podjęcia pierwszej pracy zawodowej; 

6. Wsparcia rzeczowego specjalistycznych pracowni Zespołu Szkół 

nr 7 w materiały dydaktyczne (w miarę posiadanych możliwości; 

7. Pomocy przy organizacji wsparcia rzeczowego specjalistycznych 

pracowni Zespołu Szkół nr 7 w materiały dydaktyczne wśród 

firm zrzeszonych w SEP Oddział w Koszalinie; 

8. Pomocy przy organizacji praktyk zawodowych i staży dla 

uczniów Zespołu Szkół nr 7 w firmach zrzeszonych w SEP Od-

dział w Koszalinie;  

9. Promowania uczniów i absolwentów wyróżniających się wiedzą 

i umiejętnościami w zawodzie;  

10. Zamieszczania na stronie internetowej Stowarzyszenia informa-

cji o potrzebach uczniów dotyczących odbywania praktyk po 

wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb przez Zespół Szkół nr 7; 

11. Przekazywania informacji dla firm /klientów/ Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich Oddział w Koszalinie, podczas organizowa-

nych szkoleń o możliwości zaangażowania uczniów Zespołu 

Szkół nr 7 na praktyki zawodowe w zakresie. 

12. Innych działań uzgadnianych na bieżąco przez obie strony Poro-

zumienia.  

 

 
Nauczycie, od niedawna członek SEP pre-
zentuje tablicę informującą uczniów o bie-
żącej generacji energii elektrycznej przez 
panel fotowoltaiczny. 
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Po uroczystości podpisania umowy o współpracy, miałem 
możliwość  poznania zaplecza technicznego szkoły a w 
szczególności pracowni elektrotechniki. Zrobiła na mnie 
ogromne i miłe wrażenie. Kolega Jan Sierota, opiekun 
pracowni ,nauczyciel zawodu, wychowanek wielu pokoleń 
elektryków z wielkim zaangażowaniem zaprezentował 
znajdujące sie ciekawe urządzenia i pomoce w pracowni. 
Wiele z tych pomocy wykonał sam. Ostatnim z nich jest 
umiejscowiona na korytarzu szkoły tablica obrazująca 
parametry elektryczne w tym ilość wyprodukowanej energii 
elektrycznej przez panel fotowoltaiczny zainstalowany w 
szkole. 
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SZKOLENIE W KOLE NR 9 

Dnia 15 listopada koło nr 9 zorganizowało spot-

kanie szkoleniowo-integracyjne. Na wstępie po-

witaliśmy nowych członków koła rozdając im 

legitymacje SEP. Następnie pan Tomasz Labuda 

z firmy SONEL przeprowadził szkolenie doty-

czące praktycznych problemów przy wykony-

waniu pomiarów uziemień . Szkolenie to wzbu-

dziło spore zainteresowanie zebranych, ponie-

waż ocenili, że przekazywana wiedza przyda się 

zarówno projektantom jak i wykonawcom prac 

pomiarowych. Następnie zjedliśmy przepyszny 

obiad . 

Przemysław Mielewczyk 
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Koło w Szczecinku 

 

W listopadzie miało miejsce spot-

kanie integracyjne w kole działają-

cym na rubieżach Oddziału w  pięk-

nym mieście Szczecinek. Przewodni-

czącym koła jest kolega Mariusz Pio-

trowicz także wieloletni członek Za-

rządu Oddziału. Trzon koła stanowi 

grupa wywodząca się ze spółek nale-

żących do lokalnego operatora sieci 

dystrybucyjnej ENERGEA - OPERA-

TOR. W kole znajdują się także 

przedstawiciele innych lokalnych 

spółek w tym znanego KRONOSZPA-

NU. Tego rodzaju spotkania w zna-

komity sposób budują lokalne relac-

je w środowisku elektryków 
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W tym roku z paczkami 
dla dzieci z polskiej szkoły 
w miejscowości Pikieliszki 
na Litwie wybieramy sie 
5 grudnia. Dziękujemy za 

rosnącą grupę naszych 
członków wspierających 

akcję. 

migawki z Pikieliszek 
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BAL 

ELEKTRYKA 

JUŻ W 
NAJBLIŻSZYM 

WYDANIU 
ZNAJDZIESZ 

INFORMACJĘ  
O  

BALU ELEKTRYKA 
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BHP z dreszczykiem 
 

 

 

  


