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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

już za trzy tygodnie będziemy żegnać kalendarzową zimę, 

choć nadchodzącą wiosnę tak na dobre to w przyrodzie wi-

dzimy już od dawna. W stowarzyszeniu, karnawał 

pożegnaliś-my w iście wiosennych nastrojach, na 

dorocznym Balu Elek-tryka. Cieszy sie on od lat nie 

słabnącym powodzeniem.  W  minionym miesiącu mięliśmy 

także dość znaczne wydarzenie techniczne. Odbył sie 

mianowicie finał Olimpiady Technicznej z okazji jubileuszu 

naszego stowarzyszenia. Wydarzenie to było istotne z kilku 

powodów. Głównym ,cieszącym mnie naj-bardziej jest fakt 

całkowitej organizacji olimpiady przez naj-młodszych 

członków naszego Oddziału, uczniów z koła nr 5 w 

Koszalińskim Elektroniku. W olimpiadzie wzięli udział ucz-

niowie z sześciu szkół z trzech województw . Finał  

olimpiady trwał aż cztery godziny,  i zainteresował  liczne 

media z na-szego miasta. Zachęcam do bogatej informacji  

na ten temat w niniejszym wydaniu. miesięcznika. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Dania przoduje w OZE 

Jak wynika z danych branżowej organizacji Wind-
Europe, już w 2018 roku Dania wyprzedzała inne 
kraje europejskie wykorzystujące w największym 
stopniu taką energię. Druga Irlandia uzyskiwała 
bowiem z wiatru 28 procent energii. W sierpniu 
oddano do eksploatacji  nową farmę Horns Rev 3 
na Morzu Północnym. Tym samym pobito kolejny 
rekord. 47 proc. prądu zużytego w Danii w 
ubiegłym roku pochodziło z farm wiatrowych. 
Udział energii z turbin wiatrowych na morzu 
wzrósł z 14 proc. do 18 proc. Pozostałe 29 proc. 
pochodziło z elektrowni na lądzie. To wynik o 6 
punktów procentowych lepszy niż w 2018 roku. 
Poprzedni rekord wynosił 43 proc. i został usta-
nowiony w 2017 roku. Dania, która ma sprzyja-
jące warunki pogodowe, dąży do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych o 70 procent do 
2030 roku, a nowe prawo klimatyczne uchwa-
lone pod koniec 2019 roku ma docelowo dopro-
wadzić do tego, że kraj będzie produkował ener-
gię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawial-
nych. Kraj ten zaczął intensywnie inwestować w 
energetykę wiatrową już w latach 70. XX wieku 

 

47 proc. energii elektrycznej wygene-

rowanej w Danii w ubiegłym roku po-

chodziło z farm wiatrowych 
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akumulatory litowo-jonowe 

Nobel 2019 z chemii dla badaczy 

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Aki-
ra Yoshino zostali ubiegłorocznymi  laureatami Na-
grody Nobla w dziedzinie chemii za  opracowanie 
lekkich i pojemnych akumulatorów litowo-jono-
wych (powszechnie nazywanych bateriami litowo-
jonowymi). Akumulator litowo-jonowy w którym 
jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla, 
a druga z tlenków metali, zaś rolę elektrolitu stanowi 
ciecz zawierająca sole litowe rozpuszczone w mie-
szaninie organicznych rozpuszczalników lub ciało 
stałe. Akumulatory tego typu mają napięcie ok. 3,6 V 
na ogniwo. Technologia ta pozwala na skumulowa-
nie dwa razy więcej energii niż w innych akumulato-
rach  o tym samym ciężarze i rozmiarach. Z racji te-
go, że akumulatory litowo-jonowe są jednymi z naj-
lżejszych, są one stosowane przede wszystkim we 
wszelkiego rodzaju sprzęcie elektronicznym. Obec-
nie najczęściej wykorzystuje się je w laptopach, te-
efonach komórkowych oraz innych urządzeniach 
przenośnych. Nobliści pokazali trzy różne koncepcje, 
do dziś stosowane w produkcji ogniw litowo-jono-
wych. W obszarze badań noblistów od badań pod-
stawowych do stosowanych była bardzo krótka dro-
ga co w nauce się rzadko zdarza. Komitet noblowski 
to docenił. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrolit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
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Tesla Roadster - "najszybsze produkcyjne auto świata" z akumulatorami litowo-jonowymi  

 

Od pewnego czasu rośnie także zainteresowanie użyciem du-
żych pakietów akumulatorów litowo-jonowych (zazwyczaj od 
20 do 100 kWh) w pojazdach elektrycznych. Wprowadzenie do 
produkcji samochodów i ciężarówek elektrycznych na skalę ma-
sową może w niedalekiej przyszłości wielokrotnie zwiększyć 
produkcję ogniw litowo-jonowych. Także producenci pojazdów 
z napędem hybrydowym coraz częściej zaczynają stosować o-
gniwa litowo-jonowe. Ogniwa litowo-jonowe stosowane w po-
jazdach elektrycznych znacznie różnią się od tych stosowanych 
w sprzęcie elektronicznym. Różnice wynikają przede wszystkim 
z większych wymagań związanych z warunkami pracy oraz 
większą wymaganą trwałością, sięgającą 10 lat. Ponadto pakie-
ty wyposażone są w specjalne układy chłodzenia i ogrzewania, 
zapewniające optymalną temperaturę pracy. Ogniwa litowo-jo-
nowe używane w pojazdach mogą być także szybko ładowane, 
zazwyczaj od 0 do 80% w 15-30 minut bez znaczącego wpływu 
na ich żywotność.Przykładem wykorzystania ogniw litowo-jo-
nowych typu 18650 (o najwyższej jakości oraz z dodatkowymi 
zabezpieczeniami) jest sportowy samochód elektryczny Tesla 
Roadster, w którym zastosowano 6831 takich ogniw. Prawdo-
podobnie największe pakiety akumulatorów litowo-jonowych 
(280 kWh) są stosowane w ciężarówkach i ciągnikach siodło-
wych firmy Balqon Corporation.  

 

Akumulatory litowo-jonowe są ostatnio sto-

sowane także jako stacjonarne magazyny e-

nergii przy odnawialnych źródłach energii, 

które charakteryzują się znaczną niestabil-

nością pracy. Innym, wciąż eksperymental-

nym zastosowaniem akumulatorów litowo-

jonowych jest lotnictwo. Akumulatory Li-ion 

cechują się wysoką sprawnością  łado-

wania,  czyli stosunkiem energii oddanej 

podczas pracy do energii włożonej do aku-

mulatora w procesie ładowania. Wczesne 

wersje ogniw posiadały sprawność ok. 80-

90%, nowsze osiągają sprawność ok. 94% 

przy prądzie ładowania i rozładowania rów-

nym 0,5 C, a dane pomiarowe wskazują na 

możliwość osiągnięcia sprawności przekra-

czającej 99% przy niższych wartościach prą-

du, gdy ogniwo pozostaje chłodne podczas 

ładowania i rozładowania 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87
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Nowoczesny listonosz 

 

Poczta Polska posiada obecnie największą  flotę elektrycznych aut w Polsce 

Elektryczne Nissany e-NV200 trafił już do Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, 

Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Wynajem dłu-

goterminowy aut elektrycznych przez państwową spółkę wpisuje się w przygotowany 

przez Ministerstwo Energii „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce". Nissan e-NV200 

jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 80 kW i baterię trakcyjną o pojemności 40 

kWh, co umożliwi uzyskanie prędkości maksymalnej 123 km/h i zasięgu w jeździe miej-

skiej 301 km według cyklu WLTP. Pojazdy mogą być ładowane prądem przemiennym (ła-

dowanie AC, także z gniazdka 230V) lub prądem stałym („szybkie” ładowanie DC). Ła-

downość pojazdu wynosi 742 kg, kubatura przestrzeni ładunkowej 4,2 m3. Pojazdy mają 

m.in. system hamowania odzyskowego (rekuperacyjnego) oraz wspomagania parkowania 

(kamera cofania z zintegrowanym lusterkiem bocznym kierowcy). Przestrzeń ładunkowa 

na podłodze zostanie wyłożona wykładziną antypoślizgową. Pojazdy są w kolorze białym, 

oznakowane logo Poczty Polskie 

https://ise.pl/media/k2/items/cache/58aef680a70db136aef872511fde12ae_XL.jpg
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Mniej energii 

elektrycznej 

Z węgla  

z węgla 

więcej z 

OZE 

 

przełomowy rok 
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Po raz pierwszy w historii wiatr i słońce 

wygenerowały więcej energii elektrycznej 

w Unii Europejskiej niż węgiel. Udział 

węgla w produkcji energii elektrycznej 

spadł w ubiegłym roku aż o 24 procent. 

Także zużycie energii elektrycznej spadło 

w ub. roku o 1,7 proc. (-56 TWh), dzięki 

czemu popyt powrócił do poziomu z 2015 

roku. Niemal każdy kraj w UE odnotował 

spadek, któremu sprzyjały łagodniejsze 

miesiące zimowe. jeszcze pięć lat temu  

UE generowała dwa razy więcej energii z 

węgla niż z wiatru i słońca. Tymczasem  

w 2019 roku z wiatru i słońca wypro-

dukowano 18 proc. energii elektrycz-

nej, a z węgla zaledwie 15 proc.  
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W 2019 r. moc instalacji wiatrowych zwiększyła się o około 14 GW, a instalacji sło-

necznych o około 17 GW, czyli dwukrotnie więcej niż w 2018 roku. W ciągu zaled-

wie jednego roku udział węgla w produkcji energii spadł o 24 proc. w Unii Europej-

skiej i obecnie jest o połowę niższy niż w 2007 roku. Doprowadziło to do 12 proc. 

spadku emisji CO2 (120 mln ton) w europejskim sektorze energetycznym w sa-

mym 2019 roku. To największy spadek od co najmniej 1990 roku. W Polsce udział 

energii wytwarzanej z węgla spadł z 75 proc. w 2018 roku do 70 proc. w roku u-

biegłym. Produkcja energia elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego spadła 

odpowiednio o 7 proc. i 4 proc. Z kolei produkcja energii z wiatru wzrosła o 2 proc., 

a z gazu - 1 proc. 
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MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zbliża się termin oddania największego w Polsce 

magazynu energii. Inwestycja Energi o mocy 6 MW 

powstaje na tere-nie farmy wiatrowej w Bystrej k. 

Pruszcza Gdańskiego na Pomorzu. Pierwszy magazyn 

energii o dużej pojemności ENERGA uruchomi wiosną. 

Do końca br. potrwają prace testowe z udziałem ja-

pońskich partnerów zaangażowanych w ten projekt. 

Budowa magazynu jest częścią polsko-jaońskiego pro-

jektu, z udziałem Grupy Energa. Jego pierwszym eta-

pem jest wdrożenie przez Pol-skie Sieci Elektroener-

getyczne systemu SPS  (Special Protection Scheme).  

To nowatorskie rozwiązanie – system automatycznie 

eliminuje przeciążenie na elementach sieci przesyło-

wej oraz dystrybucyjnej 110 kV. Kolejnym krokiem w 

realizacji projektu będzie uruchomienie magazynu 

energii. W skład największego w Polsce, hybrydowego 

magazynu energii (ang. Battery Energy Storage Sys-

tem - BESS) wejdą dwa zespoły baterii: kwasowo-oło-

wiowych oraz litowo-jonowych, zainstalowanych na 

powierzchni 1200 m kw. Jego moc ma osiągnąć 6 

MW, a pojemność 27 MWh. 

Wiemy że elektrownie  szczytowo-pompowe  

znakomicie nadają się do magazynowania  o-

gromnych  ilości energii w długim czasie, od-

bierając moc z systemu w czasie jej nadpo-

daży, zaś dostarczając w okresie zwiększo-

nego zapotrzebowania. Sprawność  magazy-

nowania energii w elektrowni szczytowo-pom-

powej zawiera się w przedziale od 65 do 

85% , co stanowi bardzo dobry wynik na tle 

innych technologii magazynowania energii. 

Czy magazynowanie energii elektrycznej przy 

użyciu akumulatorów jest najlepszym rozwią-

zaniem w obliczu wzrostu ilości energii wytwa-

rzanej z instalacji OZE?  W krótkim okresie 

prawdopodobnie tak, jednak w dłuższej pers-

pektywie czasowej i na większą skalę, ten 

sposób przechowywania energii może się o-

kazać po prostu za drogi i niewystarczający 

pod względem pojemności.  
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Prawo sprzyjające OZE- dobry przykład 

Fotowoltaika jest perspektywiczną tech-

nologią, która nie powoduje skażenia i 

zanieczyszczenia środowiska natural-

nego. System fotowoltaiczny należy do 

źródeł energetyki odnawialnej, który jest 

bezpieczny i praktycznie bezobsługowy 

dla użytkownika.  

 

Specyfika systemów fotowoltaicznych u-

możliwia zastosowanie ich w szerokim 

zakresie mocy od kilku kWp na domach, 

poprzez systemy kilkunasto- lub kilkuset 

kWp, aż do elektrowni fotowoltaicznych 

o mocy kilkuset MWp przyłączonych. 

 

Instalowanie paneli na dachu budynku 
jest korzystne ekonomicznie dla 
inwestora, gdyż do montażu systemu 
fotowoltaicznego nie jest wymagany 
dodatkowy grunt, a nominalna moc 
wyjściowa modułów fotowoltaicznych na 
poziomie min. 80% jest gwarantowana 
przez producentów przez 25 lat, czyniąc 
z fotowoltaiki inwestycję ze stabilnym 
wzrostem. 

 

Od trzech lat w San Francisco funkcjonuje regulacja 

wedle której wszystkie nowe budynki muszą posia-

dać elektrownie fotowoltaiczne lub kolektory sło-

neczne. To pierwsze amerykańskie miasto, które 

wprowadziło taki przepis. Każdy nowy budynek w 

mieście musi mieć instalacje fotowoltaiczna, która 

powinna zajmować min. 15%. powierzchni dachu. 

Warunkiem montażu jest niezacieniona powierz-

chnia dachu. Tam, gdzie nie ma warunków do wybu-

dowania instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów 

słonecznych, władze miasta dopuszczają możliwość 

posadzenia roślin. Regulacja dotyczy budynków 

mieszkalnych oraz komercyjnych mających 10. lub 

mniej kondygnacji. Celem miasta jest samowystar-

czalność energetyczna w oparciu o odnawialne 

źródła energii, a fotowoltaika jest głównym narzę-

dziem do osiągnięcia celu. Montaż paneli fotowol-

taicznych staje się standardem w państwach wy-

sokorozwiniętych. Najlepszym przykładem są re-

gulacje prawne we Francji z 2015 r., które stanowią, 

iż każdy nowy budynek wybudowany w strefie han-

dlowej musi być częściowo pokryty panelami foto-

woltaicznymi lub roślinnością. W przypadku insta-

lacji fotowoltaicznej celem takiego rozwiązania jest 

znacząca redukcja zapotrzebowania na energię e-

lektryczną budynku. Energia wyprodukowana przez 

fotowoltaikę zużywana jest głownie przez klimaty-

zację w okresie letnim bądź na energochłonne o-

grzewanie w okresie zimowym. 
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To wieloletnia tradycja naszego oddzia-

łu, jak zawsze ciesząca sie dużym powo-

dzeniem. Bal Elektryka odbywa się w I 

kwartale każdego roku i jest okazją do 

wspaniałej integracji środowiska elek-

tryków.  Od kilku lat miejscem balu jest 

koszalińska restauracja,  Minibrowar -

Kowal. Podobnie było i w tym roku gdy 

w liczbie około stu osób bawiliśmy się 

do samego rana. Jak zawsze tak i teraz 

w balu wzięła udział pokaźna liczba na-

szych seniorów.  

 

 

Przemysław Mielewczyk ( z prawej) - organizator 

balu w towarzystwie pięknych pań  
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Olimpiada techniczna dla  

przyszłych 

elektryków zakończona 

sukcesem 

4 lutego 2020 roku w Koszalińskim Elektro-
niku odbył  się finał  Olimpiady Wiedzy 
Technicznej zorganizowanym na 100-lecie 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich to jedna z 
instytucji, która z "Koszalińskim  Elektroni-
kiem" podpisała umowę o współpracy i 
wspomaga szkołę w kształceniu uczniów w 
zawodach technik elektryk i elektryk. Owo-
cem współpracy obu instytucji była budo-
wa Transformatora Tesli i pokaz jego moż-
liwości zorganizowany na dziedzińcu Szko-
ły. W roku 2019 Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich (SEP) obchodziło jubileusz 100-le-
cia. Przypomnijmy, że jest to największe 
stowarzyszenie branżowe w Polsce, z  pręż-
nie działającym odziałem w Koszalinie. W 
strukturach koszalińskiego oddziału działają 
dwa koła młodzieżowe, w tym bardzo ak-
tywne koło przy Zespole Szkół nr 9 i to 
właśnie to koło zorganizowało Olimpiadę 
Wiedzy Technicznej w ramach uczczenia 
jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia. 

 

Dzień przed olimpiadą - organizatorzy w komplecie 

 

Stanowiska montażowe dla uczestników  olimpiady 

 

Roll Upy  na korytarzu szkoły  
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Ekipa z "Koszalińskiego Elektronika" z panią dyrektor Joanną Rydzewską. Z prawej uczestnik z Białogardu 

 

 

Otwarcie olimpiady przez dyr. Joannę Rydzewską 

 

Uczestnicy i opiekunowie w sali montażowej 

 

Wysłuchanie instrukcji bezpieczeństwa  

Olimpiada adresowana była do uczniów szkół 

ponadpodstawowych o kierunku elektrycz-

nym. Przewidziano dwa etapy. Pierwszym 

etap - część teoretyczna, składająca się z 50 

pytań z elektrotechniki została przeprowa-

dzona w macierzystych szkołach uczestników 

do drugiej części – finału – mogło zakwali-

fikować się jedynie sześciu najlepszych u-

czestników. Finał odbył się  właśnie czwar-

tego lutego w pracowniach Zespołu Szkół nr 

9. Wymagał on od uczestników umiejętności 

praktycznych w montażu różnych układów 

elektrycznych, na przygotowanych wcześniej 

tablicach montażowych. Na realizację tego 

etapu przeznaczono aż cztery godziny, w 

trakcie których finaliści mieli za zadanie na-

rysować schemat połączeń elektrycznych o-

raz zrealizować montaż urządzeń i łączenia 

zgodnie ze wcześniej przygotowanym przez 

nich schematem. 
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Przedstawiciel Słupska- zwycięzca,  w trakcie prac 

 

Koledzy z koła nr 5 w trakcie sprawdzania  I etapu prac 

 

Opiekun uczniów ze Słupska udziela wywiadu  

 

Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowa-

niem, wzięli w niej bowiem udział uczniowie 

ze szkół ponadpodstawowych z Elbląga, Lę-

borka, Słupska, Białogardu, Złotowa i Kosza-

lina. Finaliści Olimpiady otrzymali  wspaniałe 

nagrody rzeczowe, ufundowane przez odział 

Kosza-liński Stowarzyszenia Elektryków Pols-

kich. Wśród nagród są między innymi zesta-

wy narzędzi elektromontera, niezbędne w 

działalności zawodowej. Warty podkreślenia 

jest fakt, iż zestaw pytań do olimpiady oraz 

związane z nią regulaminy przygotowali 

członkowie młodzieżowego koła SEP nr 5, 

działającego w Zespole Szkół nr 9 im. Romu-

alda Traugutta -„Koszaliński Elektronik”. 

Członkowie koła – uczniowie Elektronika o-

kreślili zapotrzebowanie materiałowe, doko-

nali zakupów, zbudowali tablice montażowe 

potrzebne w drugiej części olimpiady oraz 

czuwali nad przebiegiem i sprawdzeniem po-

prawności działania zrealizowanych ukła-

dów. Nad całościom prac związanych z orga-

nizacją, przygotowaniem i przebiegiem Olim-

piady czuwał prezes koła pan Paweł Pietkie-

wicz, który jest jednocześnie nauczycielem 

przedmiotów zawodowych - elektrycznych w 

„Koszalińskim Elektroniku" 

 
Paweł Pietkiewicz 
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Szef zespołu uczniów Michał Kawecki z koła nr 5, udziela wywiadu dla Radio Koszalin 

Nagrody i dyplomy dla uczestników oraz opiekunów, fundowane przez nasz oddział SEP 
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Wyniki olimpiady 

technicznej 

I miejsce 

Radosław Rodziewicz, Słupsk 

2 miejsce 

Adrian Wójcik, Białogard 

Mikołaj Patoka, Koszalin 

3 miejsce 

Kacper Dobrosielski, Elbląg 

Paweł Antoszczak, Słupsk 

Adrian Kulikowski, Lębork 

 

Organizatorzy 

olimpiady,       

uczniowie z koła nr 5 

 Michał Kawecki- szef 

zespołu 

 Adrian Grabski- zastępca 

szefa 

 Kacper Bogdan 

 Wiktor Liśkiewicz 

 Kacper Kurta 
 

 Paweł Pietkiewicz-

opiekun zespołu 

 

Nagrodzeni uczestnicy olimpiady, oraz ich opiekunowie. 
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Uczniowie w mediach 
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koło nr 18 

współorganizuje- 



25 
 

 

  

 

 

Od wielu już lat nasz kolega Krzysztof 

Bzdyra, prezes studenckiego koła nr 

18 jest głównym organizatorem Kra-

jowej Konferencji  Studentów i Mło-

dych Pracowników Nauki. Dr inż. 

Krzysztof Bzdyra jest  starszym wy-

kładowcą w Katedrze Podstaw Infor-

matyki i Zarządzania Politechniki Ko-

szalińskiej.  Po raz kolejny konferen-

cja odbywać się będzie w miejsco-

wości Dąbki , w ośrodku wczasowo-

sanatoryjnym Geovita.  
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Ciekawostki 

DZIADKA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

elektryka 
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Ciekawy budynek po byłej 

stacji transformatorowej w 

miejscowości Rewal. W sezo-

nie letnim obiekt wykorzys-

tywany jest do celów gastro-

nomicznych, stąd zadaszenie 

dla klientów od strony chod-

nika. Wspaniała, w dobrym 

stanie zachowana kopuła 

stacji z izolatorami SN. 

 

 

 

 

stare stacje transformatorowe 

 

Wnętrze stacji 

 



28 
 

 

  

 

Budynek starej skandynawskiej stacji transformatorowej 

 

Stacja transformatorowa z lat 30 tych        

z okolic Krakowa 
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Pstryk 
 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek-elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 

To się widno robi w mig. 

 

Bardzo łatwo: 

Pstryk - i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 

A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 

 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno - widno - 

Widno - ciemno. 

 

Któż to jest ten mały pstryk? 

Może świetlik? Może ognik? 

Jak tam dostał się i skąd? 

 

To nie ognik. To przewodnik. 

Taki drut, a w drucie PRĄD. 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 

Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

I skąd światło? 

Właśnie stąd! 

Julian Tuwim 

 

Elektryczność w poezji 
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Czy znasz swoje okolice? 

 

 

 

1 

2 

3 

Na zamieszczonych zdjęciach 

prezentowane są trzy stare o-

biekty budowlane. Są one zlo-

kalizowane w sumie w pobli-

żu Koszalina, jako że odleg-

łość do wszystkich obiektów 

mieści się w kole o promieniu 

30 km licząc od centrum mia-

sta. Jeżeli znasz te obiekty 

prześlij  proszę prawidłową 

odpowiedź  na adres biura 

SEP. 
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Szanownym Koleżankom, 

życzenia znakomitego zdrowia, 

spełnienia wszystkich marzeń, 

pogody ducha, ludzkiej życzliwości, 

realizacji planów i pragnień 

składają koledzy. 

 


