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Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy, 

w imieniu Zarządu Oddziału składam Wam, Waszym 

rodzi-nom życzenia dobrego zdrowia, samych spokojnych 

pogod-nych dni, wielu wspaniałych chwil i wszelkiej 

pomyślności w rozpoczętym roku. Koniec roku minionego 

był w oddziale okresem dość obfitym jeżeli chodzi o 

wydarzenia. Sprzyjały im szczególne okoliczności. Z jednej 

strony zbliżające się święta i otoczka ciepła, życzliwości z 

nimi związana, z drugiej zaś obchodzony jubileusz 100-

lecia naszego stowarzyszenia. Kontynuowaliśmy w grudniu 

naszą akcję "Mikołaj z Koszalina na Litwie". Z satysfakcją 

mogę powiedzieć, że stale przybywa osób wspierających 

tą akcję, za co składam Im serdeczne po-dziękowania w 

imieniu obdarowanych dzieci. Tradycyjnie też odbyło się 

wielkie przedświąteczne spotkanie naszych senio-rów w 

siedzibie NOT. Cieszy nas także zorganizowana przez 

uczniowskie koło nr 5 "Olimpiada wiedzy technicznej z 

okazji 100-lecia SEP". Zachęcam do zapoznania sie z 

wydarzeniami minionego miesiąca.  

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyło  się uro-

czyste   spotkanie świąteczno-noworoczne przy-

jaciół i sympatyków SEP. Przyjaciele i zaproszeni 

goście spotkali się w  salach Warszawskiego Do-

mu Technika NOT.  Spotkanie to było połączone 

z oficjalnym  zakończeniem Jubileuszu 100- lecia 

powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Prowadzącym spotkanie był  Robert Tondera – 

aktor Teatru Rampa w Warszawie.  Powitał ser-

decznie  przybyłych na spotkanie członków i 

sympatyków SEP oraz zaproszonych gości. Pre-

zes SEP - dr inż. Piotr Szymczak trzema uderze-

niami w Dzwon Stulecia SEP, rozpoczął tradycyj-

ne spotkanie  świąteczno – noworoczne.  Po 

wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich i wysłuchaniu hymnu  głos za-

brał prezes SEP – Piotr Szymczak, który witając 

zebranych,  podsumował mijający rok  oraz  

główne wydarzenia obchodów  stulecia. 

 

 

Prezes SEP, Piotr Szymczak otwierający spotkanie 

uderzeniem w Dzwon 100-lecia SEP 

 

Spotkanie świąteczno- 

noworoczne w Warszawie 
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Spotkaniu towarzyszył przewodni referat tech-

niczny dotyczący prognozy rozwoju energetyki 

światowej przedstawiał dyrektor Krzysztof Kulski 

z firmy General Electric.  Doroczne spotkanie 

przedstawicieli  wszystkich oddziałów SEP to tak-

że okazja do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. 

Przyznane wyróżnienia,  wręczali prezes SEP Piotr 

Szymczak oraz przewodniczący Centralnej Komisji 

Odznaczeń i Wyróżnień – Czesław Karwat. Wrę-

czono szereg medali 100-lecia SEP oraz Diamen-

tową Odznakę Honorową NOT  - Jan Musiał (O. 

Piotrkowski SEP). Kolejnymi wyróżnieniami były 

dyplomy w konkursie im. profesora Mieczysława 

Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane 

w czasopismach SEP. Wręczenia dyplomów w 

konkursie na „Najaktywniejsze Koło SEP” dokonał 

Kol. Andrzej Klaczkowski.  Następnie profesor Ry-

szard Romaniuk poinformował o wynikach XXVIII 

konkursu SEP im. prof. Adama Smolińskiego na 

najlepsze prace dyplomowe z dziedziny optoelek-

troniki. Wyróżniono sześć prac dyplomowych. 

Miłym akcentem spotkania było uczczenie 85. 

rocznicy urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego 

– wybitnego specjalisty w dziedzinie radiokomu-

nikacji. Gratulacje złożyli prezes FSNT NOT – Ewa 

Mańkiewicz- Cudny i prezes SEP – Piotr Szymczak. 

Program artystyczny spotkania świąteczno-nowo-

rocznego wypełnił występ wspaniałego artysty, 

skrzypka, kompozytora muzyki. Następnie rozpo-

częło się  dzielenie opłatkiem i tradycyjna kolacja 

wigilijna.  

Oprac. Krzysztof Woliński - Rzecznik prasowy SEP 
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Jest to największa  turbina na świecie. Uru-

chomiono  ją ( Haliade-X 12MW) w porcie 

Rotterdam. Lokalizacja nie jest przypadkowa. 

Chodzi o transport urządzeń, warunki wietrz-

ne, ale także okres testowania i analiza dzia-

łania turbiny zadecydowały o lokalizacji. W 

przyszłości tak wielkie turbiny będą insta-

lowana oczywiście na morzu. Konstrukcja 

posiada wysokość 260 m natomiast długość 

każdej łopaty wynosi 107 m. Imponująca jest 

moc turbiny- 12 MW.  Do tej pory rekor-

dzistką była 10 MW turbina europejskiego 

producenta Vestas, model V 164 o wysokości 

187 m.  Produkcja energii przez obecną re-

kordzistkę, Haliade-X 12MW , pozwala na 

zaspokojenie potrzeb ponad 30 000 gospo-

darstw domowych. Producent jednostki GE 

Renewable Energy będzie już instalował ko-

lejne takie jednostki w Stanach Zjednoczo-

nych i Wielkiej Brytanii. 
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Nasi seniorzy w  ZOIIB 

 

PIIB to największa i jedyna organizacja samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Do zadań PIIB należy przede wszyst-
kim nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez człon-
ków izby oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów zawo-
dowych. To Polska Izba Inżynierów Budownictwa ustala zasady 
etyki zawodowej i pilnuje ich przestrzegania. PIIB ponadto na-
daje i pozbawia uprawnień budowlanych do wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wy-
konywania zawodu potwierdzonego uprawnieniami przysługuje 
wyłącznie osobom wpisanym na listę członków Izby Inżynierów. 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana na mocy 
ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych archi-
tektów oraz inżynierów budownictwa. Ale dopiero 1 stycznia 
2003 roku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa roz-
począł wykonywanie swoich ustawowych i statutowych obo-
wiązków. PIIB ma osobowość prawną. Zgodnie z ustawą, Izba 
może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem dzia-
łalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi 
inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub konstruk-
cyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa 
budowlanego. PIIB ma osobowość prawną. Zgodnie z ustawą, 
Izba może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem 
działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie ob-
sługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub kon-
strukcyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznaw-
stwa budowlanego. PIIB zrzesza osoby, które mają uprawnienia 
budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 
pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane. 

 

 

 

 

ZOIIB to skrót od Zachodniopomorskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

, organu terenowego Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa. część naszych 

członków należy do ZOIIB, w tym spora 

grupa naszych seniorów. Część z nich 

została ostatnio odznaczona Pamiątko-

wym medalem Seniora Zachodniopomor-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-

nictwa. 

 

 

 

Czym jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa ? 

Nasi odznaczeni seniorzy oznaczeni gwiazdką, od lewej: Jacek Zawadzki, Jan Chodorowski, Andrzej Czatyrko, Antoni 

Gałbogi i Andrzej Kisiel. 

https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/uprawnienia-budowlane-najbardziej-oblegana-specjalnosc-konstrukcyjno-budowlana-aa-rLk1-Qf3U-ZRyv.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/uprawnienia-budowlane-najbardziej-oblegana-specjalnosc-konstrukcyjno-budowlana-aa-rLk1-Qf3U-ZRyv.html
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W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyła się wycieczka techniczna do 

Elektrowni Wodnej Rościno. W wycieczce wzięli udział uczniowie koła 

nr 5 działający w Zespole Szkól nr 9 w Koszalinie "Koszaliński Elek-

tronik". Uczniowie klas technikum elektrycznego oraz technikum 

elektronicznego zobaczyli jak działa bardzo nowoczesna elektrownia 

usytuowana na średniej wielkości rzece jaką jest Parsęta. Elektrow-

nia posiada dwa turbozespoły Kaplana o mocy 300 kW każdy. Wybu-

dowana została w latach 1933-1936 jako pierwsza na świecie pod-

wodna elektrownia wodna  (ze względów strategicznych). W latach 

2013-2014 elektrownia została gruntownie przebudowana w miejsce 

starej. Zobaczyć można było nowoczesne sterowanie elektrownią jak 

i również stacje transformatorową 0,4/15 KV. 

Paweł Pietkiewicz 

 

 

Uczniowie z koła nr 5 w 

Rościnie 
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Miniony rok podsumował Zarząd Oddziału w 

ostatnich dniach grudnia. Szczegóły zwią-

zane z działalnością przedstawimy w następ-

nym wydaniu miesięcznika.  Aktywność 

większości kół nie może napawać  optymiz-

mem. Niestety rozwiązano jedno z kół. Mi-

mo tego, liczba członków naszego Oddziału 

utrzymuje się na stałym poziomie zbliżonym 

do 400 osób. Z przyjemnością możemy poin-

formować że bardzo dużą aktywnością wy-

kazało się  niedawno powstałe koło mło-

dzieżowe nr 5 z Koszalińskiego Elektronika 

przy ul. Jedności. Prowadzi je nauczyciel za-

wodu  Paweł Pietkiewicz, przez wiele lat a-

ktywny harcerz i działacz społeczny. Zdobyte 

w harcerstwie umiejętności owocują także 

w stowarzyszeniu. Prowadzono przez Pawła 

Pietkiewicza koło zostało uznane za najak-

tywniejsze w  Oddziale, a Paweł otrzymał 

wyróżnienie wraz z podziękowaniami od 

Zarządu Oddziału.  

 

Wyjazd twchniczny koła nr 5 do stacji Wierzbięcino 

 

Spływ kajakowy połączony ze zwiedzaniem elektrowni 

wodnej Rosnowo 
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Jedna z klas dla najmłodszych dzieci w szkole 

 

 

SEP 

Nasz Mikołaj wrócił z Litwy 

Już od siedmiu lat nasz ( "sepowski" ) Mikołaj 

odwiedza  dzieci z polskiej szkoły w miejsco-

wości Pikieliszki na Wilnie.  Miejscowość ta 

jest nam bliska ze względu na znajdujący się 

dworek w którym przez wiele lat mieszkał 

nasz marszałek J. Piłsudzki. Urodził się zresztą 

w pobliskim Zułowie. W dworku znajduje się 

obecnie Biblioteka którą także odwiedza Mi-

kołaj z Koszalina. Szkoła jest niewielką filią 

gminnej szkoły w pobliskim Podbrzeziu. Jest 

to szkoła w której uczą się dzieci z rodzina 

polskich. Wszystkie przedmioty wykładane są 

w języku polskim.  W szkole uczą się naszego 

języka także najmłodsze dzieci w wieku przed-

szkolnym.  Większość z rodzin wysyłających 

dzieci do polskiej szkoły w domu rozmawia 

także po polsku więc w wielu przypadkach 

dzieci posługują się piękną polszczyzną z pięk-

nym wschodnim ciepłym akcentem. 
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Szkoła w Pikieliszkach boryka się z po-
dobnymi problemami jak i nasze szkoły 
na wsiach.  Liczba dzieci  ciągle maleje. 
Młode pokolenie ucieka ze wsi do po-
bliskiego Wilna gdzie łatwiej o pracę  i 
dojazd do niej. Innym trudnym proble-
mem w małych szkołach polskich jest 
ekonomiczne uzasadnienie ich istnienia, 
oraz prowadzona polityka rządu czy lo-
kalnych samorządów w ograniczaniu 
działalności szkół z innymi językami niż 
litewski.  Na szczęście wójtem gminy w 
której znajdują się Pikieliszki jest Polak, 
podobnie jak znaczna część radnych.  Le-
piej sytuacja wygląda w Wilnie gdzie 
mieszka dość liczna grupa polaków oraz 
działa sporo silnych szkół ponadpodsta-
wowych. Z młodzieżą  tą mięliśmy okazję 
spotkać się w latach ubiegłych. Byliśmy 
zauroczeni wspaniałym językiem, znajo-
ością historii  i ogólnym poziomem wy-
kształcenia. Z zasady zdecydowana więk-
szość z młodych polaków zna oprócz pol-
skiego także litewski, rosyjski oraz dwa 
języki zachodnie.  
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Mikołaj z Koszalina odwiedził na Litwie 

także lokalną bibliotekę w Pikieliszkach   

( w  byłym dworku marszałka )i kilu lo-

kalnych seniorów, w tym tradycyjne 

panią  Eleonorę, która kiedyś,jako młoda 

dziewczynka  mieszkała w pobliżu dwor-

ku marszałka i pracowała jako pomoc w 

kuchni tegoż dworku. Opowiada nam o 

wrażeniach z tamtych czasów , gdy mar-

szałek gościł w dworku. Ponadto nasz 

Mikołaj odwiedził kolejną gminę Rudo-

mino pod Wilnem. Jest to także dość 

silny ośrodek gdzie Polacy obok Rosjan 

stanowią silną grupę mniejszościową. Tu 

prowadzony jest dom kultury w którym 

działają zespoły  dziecięce i młodzieżo-

we zespoły muzyczne i taneczne które 

zostały obdarowane naszymi prezenta-

mi. 

 

Przed szkołą w Pikieliszkach 

 

 

Pani Eleonora ciągle w dobrej kondycji 

 

Ośrodek w Rudominie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania dla 

darczyńców z naszego Oddziału 

składają dzieci, rodzice i perso-

nel szkoły oraz Domu Kultury w 

Rudominie. 
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Budynek muzeum ze słynną Elektrą 

na szczycie 

 

 

 

"Mikołaj" w muzeum energetyki w Wilnie 

 

W trakcie pobytu w Wilnie, nasz "Koszaliński Mikołaj" miał 

okazję zwiedzić Muzeum Energetyki. Mieści się ono w byłej 

elektrowni miejskiej. Pierwszej jaka powstała  z zamiarem  

powszechnego udostępnienia energii elektrycznej dla celów 

publicznych. Elektrownia powstała w roku 1903. Jej poprzed-

nikami były bardzo małe elektrowienki  instalowane jedynie 

pod potrzeby najbogatszych mieszkańców, lub znaczących 

obiektów użyteczności publicznej ,jak filharmonia czy teatr. 

W roku 1892 użyto w Wilnie pierwszej żarówki elektrycznej.  
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Ponieważ muzeum energetyki w Wilnie mieści się w budynku 

pierwszej miejskiej elektrowni , zasadniczymi eksponatami są 

stare urządzenia tejże elektrowni . Są to więc olbrzymie piece     

i wytwornice pary zajmujące kilka kondygnacji ,oraz kilka zes-

połów prądotwórczych zainstalowanych na parterze muze-

um. Przestrzeni w muzeum jest pod dostatkiem na ekspozy-

cję innych energetycznych eksponatów związanych ze ste-

rowaniem urządzeniami w elektrowni ale też z dystrybucją 

energii i licznikami energii elektrycznej. Na jednej z kondyg-

nacji była okolicznościowa wystawa związana z transportem 

miejskim. 
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spotkanie seniorów  

 

 

Grudzień jest w naszym Oddziale mie-

siącem dorocznych spotkań Zarządu 

Oddziału, Szefów Kół z naszymi senio-

rami. Stanowią oni pokaźną grupę z 

której zdecydowana większość w spot-

kaniach uczestniczy. Od wielu już lat 

miejscem spotkań jest restauracja 

znajdująca się w budynku koszalińskiej 

Naczelnej Organizacji Technicznej.  
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Świąteczne spotkania z seniorami są 

naszą wieloletnią tradycją. Są one okaz-

ją do spotkania często osób które prze-

pracowały ze sobą znacznie powyżej 

czterdziestu lat. To miła okazja nie tyl-

ko do podsumowania roku, wydarzeń w 

stowarzyszeniu ale także do podzielenia 

się informacjami z tego co obecnie w 

rodzinie ,do wspomnień z okresu naszej 

młodości, z lat gdy podejmowano  pra-

cę bezpośrednio po wojnie. Mamy bo-

wiem w swoim gronie kilka osób zbli-

żających się do "dziewięćdziesiątki". 

Tradycją oddziału jest także uhono-

rowanie dyplomami i podarunkami  ju-

bilatów (jubileusz w okresach pięcio-

letnich). Spotkaniom towarzyszy świą-

teczny już nastrój oraz tradycyjne świą-

teczne potrawy z pierogami na czele. 
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Kol. Stanisław Górski 

 

 

Kol. Piotr Myśliński 

Z radością może poinformować, że trzem  na-

szym kolegom na wniosek Zarządu naszego Od-

działu, przyznano historyczne medale 100-lecia 

SEP. Medale te, w ilości 100 sztuk wybito w 

Mennicy  Państwowej. Medale przyznaje zespół 

powołany przez zarząd Główny SEP w Warszawie 

w oparciu o celowy regulamin. 

 

Medale wręczono kolegom: 

1. Stanisławowi Górskiemu 

2. Piotrowi Myślińskiemu 

3. Jackowi Zawadzkiemu 

 

Kol. Jacek Zawadzki 
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W drugiej połowie grudnia zakończył sie pierwszy etap 

Olimpiady Technicznej na 100-lecie SEP, organizowanej 

przez koło nr 5 w "Koszalińskim Elektroniku" 

Olimpiada techniczna w całości zos-

tała przygotowana przez uczniów, 

członków koła nr 4 w "Koszalińskim 

Elektroniku". Nasi młodzi koledzy 

przez kilka miesięcy pracowali nad 

regulaminem olimpiady, pytaniami 

do części teoretycznej, szablonami 

odpowiedzi a także zakupem mater-

iałów i montażem sześciu tablic do 

części praktycznej na których uczest-

nicy wykonywać będą stosowne u-

kłady połączeń. Prace te realizowali 

pod kierownictwem Pawła Pietkie-

wicza, prezesa koła nr 5 a jednocześ-

nie nauczyciela zawodu w szkole. 

Część teoretyczna odbywała się w 

każdej z sześciu szkół które biorą u-

dział w Olimpiadzie. Są to szkoły z 

profilem kształcenia  elektrotechnika 

w Elblągu, Lęborku, Słupsku , Kosza-

linie, Białogardzie i Złotowie. Obec-

nie trwa sprawdzanie nadesłanych 

odpowiedzi, natomiast wkrótce od-

będzie się część praktyczna dla naj-

lepszych uczestników części teore-

tycznej.  

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

w Elblągu ( specjalność technik energetyk) 

 

 

 

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Złotowie (specjalność Technik Elektryk) 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie ( spec-
jalność Technik Elektryk ) 



25 
 

 

  

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych  
nr 1 w Słupsku (specjalność Technik Elektryk) 
 

Uczniowie  z Zespołu Szkół nr 9-  "Koszaliń-

skiego Elektronika" ( specjalność Technik 

Elektryk) 

Uczniowie Zespół Szkół Mecha-

niczno-Informatycznych w Lę-

borku ( specjalność Technik 
Elektryk ) 
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koło nr 

18 na Politechnice Koszalińskiej 

W jedynym kole studenckim naszego 

Oddziału , nastąpiła  zmiana na sta-

nowisku prezesa koła. Po rezygnacji z 

pełnionej funkcji przez kol. Sebastia-

na Pecolta, w przeprowadzonych wy-

borach, jednogłośnie wybrano kole-

gę Krzysztofa Bzdyrę, który w latach 

ubiegłych już był szefem tegoż koła. 

 
 

Były Prezes koła kol. 

Sebastian Pecolt 

 

 

Obecny prezes koła kol. 

Krzysztof Bzdyra 

 

 

 

Po wyborach,  w kole obcho-

dzącym w tym roku swój jubi-

leusz 45-lecia jego członkowie 

spotkali się na uroczysty spot-

kaniu. Wzięli w nim udział tak-

że dwaj założyciele koła kole-

dzy Piotr Myśliński i Leon 

Charkiewicz. Koło szykuje się 

obecnie do organizacji Ogól-

nopolskiej Konferencji Stu-

dentów i Młodych Pracow-

ników Nauki.  
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Nie ma co ukrywać- temat jest dość trudny. Wy-

starczy zajrzeć do skarbnicy informacji jaką jest in-

ternet, aby sie o tym przekonać. Praktycznie naj-

szybciej natkniemy sie na sztukę uliczną bowiem 

tam spotykamy urządzenia energetyczne. Są to z 

zasady szafki kablowe i kubaturowe stacje transfor-

matorowe. Obiekty te są wdzięcznym podłożem do 

graffiti.  Wcześniej  prezentowałem kilka obiektów 

w Koszalinie pięknie ozdobionych. Ostatnio spotka-

łem taką w Kołobrzegu. Zlokalizowana tuż przy nad-

morskim deptaku pięknie się prezentuje, z morski-

mi akcentami. 

sztuka 

z 

energetyką 
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Znacznie trudniej natknąć się na akcen-

ty elektryczne, energetyczne w sztuce 

innej niż uliczna. czasami można  spot-

kać typowe obiekty energetyczne w 

malarstwie, a w zasadzie głównie w ry-

sunku. Przypadkowo natknąłem się na 

azjatycką, niewielką prezentację na 

której widzimy napowietrzne  linie 

energetyczne. 
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Kubaturowa stacja transformatorowa w Kanadzie 

 

 

 

 

 

 

 

Ozdobione, typowe tablice z licznikami i zabez-

pieczeniami głównym na ścianie dwurodzinne-

go domku w USA. 
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Termin   1-02-2020 

Miejsce  -  Restauracja KOWAL w Koszalinie 

Koszt uczestnictwa - 440 zł na parę 

Zapisy i wpłaty - do 10 stycznia 2020, w biurze SEP 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat 
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ODDZIAŁ KOSZALIŃSKI SEP 

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM 

ŻYCZENIA ZDROWIA, WSZELKIEJ 

POMYŚLNOŚCI, ORAZ WIELU SUKCESÓW 

NA POLU ZAWODOWYM                                 

I W STOWARZYSZENIU, SKŁADA 

ZARZĄD ODDZIAŁU 

 


