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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Już wszyscy mamy dość tego stanu, który zmienił nasz dzień 

codzienny w tak istotny sposób. Na szczęście, powoli acz syste-

matycznie opuszczamy nasze domy, wychodzimy w teren i 

wracamy do pracy w formie bezpośredniej, gdzie w realu się ze 

sobą kontaktujemy. W okresie pandemii w naszym stowarzy-

szeniu miała miejsce znamienna konferencja. Po raz pierwszy 

odbyła się ona w sposób zdalny. To wydarzenie z pewnością 

przejdzie do historii, a słowo „wideokonferencja” będzie temu 

wydarzeniu nieodłącznie towarzyszyć. Za kilka dni obchodzić 

będziemy Swiatowy Dzień Elektryka. Także i to nasze święto 

będzie miało podobną formę obchodów. Zapraszam serdecznie 

wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Należy przypomnieć, 

że zostało ono ustanowione na wniosek Polski. Inicjatorem był 

ówczesny prezes SEP, a obecnie nasz patron, kol Jacek Szpo-

tański. Proszę o liczny udział. Szczegóły rejestracji znajdziecie 

na stronie  sep.com.pl.     

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Być może niewiele osób wie, że patron 

naszego oddziału, kolega Jacek Szpotański  

(1927-2019) – wybitny działacz Stowarzysze-

nia Elektryków Polskich i jego Prezes w trzech 

kadencjach.  Był  inicjatorem obchodów Mię-

dzynarodowego Dnia Elektryka. To nasze świę-

to, wszystkich inżynierów, techników i innych 

profesjonalistów zajmujących się szeroko po-

jętą dziedziną elektryki obchodzimy corocznie 

w dniu 10 czerwca, w  rocznicę śmierci znako-

mitego uczonego André Marie Ampère’a 

(1775-1836), od którego nazwiska nazwana 

jest jednostka natężenia prądu elektrycznego. 

W roku bieżącym, ze względu na ograniczenia 

w organizacji zgromadzeń wynikające z pan-

demii, Zarząd SEP podjął decyzję o  zorgani-

zowaniu obchodów MDE w formie wideo-

konferencji w przestrzeni wirtualnej – w  inter-

necie. Organizatorami tegorocznego wydarze-

nia są: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański 

SEP oraz Biuro SEP (w zakresie części tech-

nicznej i koordynacji uroczystości). 

 

PROGRAM RAMOWY WIDEOKONFERENCJI MDE-2020  

10 czerwca 2020 r.  

11.00-11.10 

 Powitanie uczestników i przedstawienie tradycji MDE – Kol. dr inż. 
Piotr Szymczak, Prezes SEP. 

11.10-11.25 

 Referat historyczny: Prof. Józef Węglarz – życiorys  – Kol. dr inż. An-
drzej Grzybowski, Oddział Poznański SEP. 

11.25-11.40 

 Referat historyczny: Osiągnięcia prof. Józefa Węglarza jako twórcy i  
kierującego Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  – Kol. 
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej, Pracownia 
Historyczna  SEP. 

11.40-12.00 

 Ogłoszenie wyników konkursu na najaktywniejsze koło SEP – Kol. mgr 
inż. Andrzej Klaczkowski, przewodniczący Centralnej Komisji Oddzia-
łów i Kół. 

12.20-12.35 

 Ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczyława Pożaryskiego na naj-
lepszy artykuł w prasie technicznej SEP, edycja 2019 – Kol. prof. dr 
hab.  inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, Politechnika Lubelska, Przewodni-
czący Jury. 

    12.35-12.45 

Zakończenie spotkania – Kol. Piotr Szymczak, Prezes SEP oraz Kol. Aleksandra 
Rakowska, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP. 

Weź udział w wideokonferencji 

https://sep.com.pl/prezesi-stulecia-sep/jacek-szpotanski.html
https://sep.com.pl/prezesi-stulecia-sep/jacek-szpotanski.html


4 
 

 

  

SYLWETKA PATRONA 
MIĘDZYNARODOWEGO  

DNIA ELEKTRYKA 

André Marie  

Ampère'a 
(1775-1836) 

  

 

 André Marie Ampère ( Amper) - bardzo znany francuski fizyk i matematyk słynący z odkryć 

w dziedzinie magnetyzmu, elektromagnetyzmu i elektryczności.  

 Amper od dzieciństwa wykazywał nadzwyczajne zdolności (szczególnie w dziedzinie mate-

matyki) i wszechstronne zainteresowania naukowe.  

 Wykładowca matematyki na École Politechnique, gdzie w 1808 roku został profesorem.  

 W roku 1826 roku, kiedy to przyjął ofertę objęcia katedry fizyki na słynnym Collage de 

France. Katedrą tą kierował aż do swojej śmierci.  

 Jest znany głównie jako odkrywca elektrodynamiki.  

 Za największe osiągnięcie Ampera uważa się jednak jego wkład w naukę o magnetyzmie 

i elektryczności. 

 Odkrył, że magnetyzm jest wynikiem przepływu prądu, i że właściwości magnesów stałych 

należy tłumaczyć występującymi w nich wirowymi prądami elektrycznymi. 

 Amper udowodnił, że dwa przewodniki przyciągają się lub odpychają, zależnie od tego, czy 

prąd przepływa przez nie w tym samym kierunku, czy w dwóch różnych. 

 Wyprowadzone przez Ampera formuły stosowane są do dziś tak w nauce jak i w technice.  

 Stworzył najlepszą definicję prądu elektrycznego w swoich czasach. 

 Jego nazwiskiem nazwano później jednostkę miary natężenia prądu elektrycznego – amper. 

 Zaproponował utrzymujący się do dnia dzisiejszego podział nauki o elektryczności na dwa 

działy: elektrostatykę i elektrodynamikę.  

 Sformułował podstawy teoretyczne elektrodynamiki. 
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Energia 

elektryczna 

w UE 
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Poniżej przedstawiam kilka 

danych statystycznych pocho-

dzących z niniejszego opraco-

wania  na temat energii elek-

trycznej  na świecie i w UE. 

Choć opracowanie jest z roku 

2019,  to dane sięgają zaled-

wie roku 2017. Niniejsza pub-

likacja zawiera przegląd naj-

ważniejszych rocznych relacji 

dotyczących energii statystyki 

dla Unii Europejskiej jako 

całości i dla każdego z państw 

członkowskich. Dane zawarte 

w tym opracowaniu pocho-

dzą z kilku źródeł: od służb 

Komisji Europejskiej, od orga-

nizacji międzynarodowych ta-

kich jak Europejska Agencja 

Środowiska i Międzynarodo-

wa Agencja Energetyczna, a 

także z szacunków Komisji Eu-

ropejskiej, gdy niektóre dane 

były niedostępne. 

 



7 
 

 

  

 

Generacja energii elektrycznej na świecie wg paliw w mega tonach oleju ekwiwalentnego (Mtoe- jednostka używana 

w energetyce do opisu dużych wartości energii) 

 

Generacja energii elektrycznej na świecie wg paliw- 

struktura 

 

Generacja energii elektrycznej w UE wg paliw w roku 2017 

 

Europejska strategia polityczna realizowana 

obecnie opiera się na przyjętym w 2009 roku 

tzw. trzecim pakiecie energetycznym, na który 

składają się dwie dyrektywy rynkowe, dwa roz-

porządzenia przesyłowe oraz rozporządzenie 

powołujące Agencję ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energii. Cele tego pakietu, wpisane 

także do strategii „Europa 2020" i nazywane 

„Programem 20-20-20", zakładają obniżenie 

emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzys-

tania energii odnawialnej i poprawę efektyw-

ności energetycznej do 2020 roku 
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           Moc w MW w poszczególnych krajach UE  

 

Moc z OZE  w poszczególnych krajach UE 

 

 

 

Moc z wiatru i słońca  w poszczególnych krajach 

UE 

 

 

 Energia elektryczna z OZE w krajach UE  w latach 1990-2017 
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Postęp w rozwoju trakcji tramwajów miejskich polega na: 

 nowych  konfiguracjach zasilania (np. zasilanie 2-

stronne, analogiczne jak dla systemu kolejowego),  

 wdrożeniach do eksploatacji nowych typów sieci 

trakcyjnych o zwiększonym przekroju i obciążal-

ności w celu podwyższenia zdolności przesyło-

wych, ponieważ nowoczesne układy napędowe 

pracują z hamowaniem odzyskowym a to wraz z 

zasilaniem na potrzeby trakcyjne i nietrakcyjne 

zwiększa średnie obciążenie termiczne przewodów 

linii zasilającej,  

 wykorzystaniu energii hamowania odzyskowego 

poprzez magazynowanie energii elektrycznej 

(zasobniki: pojazdowe, stacyjne i sieciowe) i/lub 

jej zwrot do sieci trakcyjnej w celu wykorzystania 

przez inne pojazdy, lub przesłania do sieci elektro-

energetycznej  

 wykorzystaniu w ruchu tramwajów odcinków bez 

zasilania – stosowanie pojazdów hybrydowych 

sieciowo-autonomicznych (praca na odcinku bez 

zasilania z górnej sieci jezdnej),  

 podniesieniu napięcia zasilania sieci trakcyjnej do 

np. 1 kV, co pozwoli zmniejszyć straty przesyłu i 

prądy błądzące,  

 poprawie bezpieczeństwa, dyspozycyjności i po-

datności serwisowej układów zasilania, szczególnie 

w warunkach awaryjnych.  

 

W trakcji miejskiej ciągle dominująca rolę odgrywa  

tramwaj, który w dużych aglomeracjach przyjmie 

formę tramwaju szybkiego lub metra. W ostatnich 

latach obserwuje się wzrost inwestycji w tramwajo-

wej komunikacji miejskiej. Świadczy o tym wzrost 

zainteresowania zakupem nowego lub modernizac-

ją starego taboru tramwajowego. Prowadzi to do 

znacznego wzrostu obciążenia systemów zasilania, 

zwykle niezmodernizowanych ,wywołany przez 

zamierzoną w tym rozwoju zwiększoną moc no-

wych układów napędowych, przewidzianych na 

sprostanie zwiększonej intensywności ruchu.  

 

 

niezastąpiony tramwaj 
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Widok od strony górnej wody na elektrownię szczytowo-pompową Żydowo w gminie Polanów 

Żydowo 
w gminie Polanów jest tą najbardziej e-
nergetyczną miejscowością na terenie 
byłego województwa koszalińskiego. Ty-
tuł ten zawdzięcza wielkim i znaczącym 
obiektom energetycznym tu zlokalizowa-
nym.  

 

Najwyższy słup wielotorowej, wielonapięcio-

wej linii napowietrznej przy elektrowni Ży-

dowo 

 

ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA ŻYDOWO- 

Pierwszy znaczący obiekt istniejący od 1971 roku 

Dwa naturalne jeziora: Kamienne i Kwiecko, położone blisko 

siebie i mające znaczną (około osiemdziesiąt metrów) różnicę 

poziomów lustra wody, połączono trzema stalowymi, pięcio-

metrowej średnicy rurociągami. W ciągu sekundy na łopatki 

 turbin kierowanych jest 240 metrów sześciennych wody, dzięki 

czemu elektrownia może osią-gać moc 156 MW. W ciągu noc-

nej nadwyżki energii w sieci dwa turbozespoły odwracalne 

ponownie wpompowują trzy miliony metrów sześciennych 

wody do górnego zbiornika.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Kamienne_(Pojezierze_Bytowskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbogenerator
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Widok na stację energetyczną  400/110 kV  Żydowo Kierzkowo 

 

 
Jakim celom systemowym służy wybudowana 

stacja energetyczna Żydowo Kierzkowo wraz z 

liniami energetycznymi 400 i 110 kV 

 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elek-

trycznej(szczególne wyzwanie stanowią duże aglo-

meracje miejskie)–zakres rozwoju uzależniony od 

dynamiki przyrostu zapotrzebowania na moc i ener-

gię elektryczną. 

 Zapewnienie niezawodnej pracy sieci przesyłowej na 

obszarach, w których w najbliższych latach wycofy-

wane będą z eksploatacji istniejące jednostki wy-

twórcze (np. na obszarze Górnego Śląska). 

 Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z planowanych 

źródeł wytwórczych (konwencjonalnych i OZE) oraz 

poprawa warunków wyprowadzenia mocy z istnieją-

cych źródeł wytwórczych. 

 Budowa połączeń transgranicznych na rzecz rozwoju 

europejskiego rynku energii elektrycznej(np. budowa 

nowego połączenia kablowego z systemem litewskim 

na rzecz synchronizacji Państw Bałtyckich z Europą 

Kontynentalną). 

 Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury 

przesyłowej(wiek i stan techniczny). 
 

Drugim, nowym obiektem oddanym 

do eksploatacji w Żydowie jest stacja 

400/110 kV wraz z kilkoma liniami 

najwyższych napięć. Właścicielem e-

nergetycznej stacji są Polskie Sieci E-

nergetyczne . 
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Układ sieci przesyłowej powiązanej z Żydowem. Stan przed powstaniem stacji 

400/110 kV , oraz po jej wybudowaniu i powiązaniu z zachodnio-południową 

częścią kraju (góra) oraz wschodnią ( dół)  
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Kwarantanna związana z pandemią zmusiła wielu z 
nas do pracy zdalnej opartej na mediach elektronicz-
nych.  Ilość e-maili, którą otrzymujemy dziennie za-
miast maleć cały czas rośnie. Dlatego tak ważne jest, 
by z poczty elektronicznej korzystać w coraz bardziej 
świadomy sposób i nieco bardziej krytycznie przyglą-
dać się komu, jak często i jakiej jakości przesyłamy 
informacje. 
 
Oto sprawdzone zasady  umiejętnego korzystania z 
komunikacji e-mailingowej. 

Początek czyli  adresowanie poczty oraz tytuł    

 Wiadomość jest adresowana tylko do zainteresowanych osób, 
które są widoczne jako adresaci główni na liście DO. Zanim 
wyślesz e-maila, przeanalizuj do kogo rzeczywiście powinien 
trafić. 

 Jeśli wiadomość jest przeznaczona tylko do przeczytania 
(zapoznania się z treścią), temat e-maila poprzedzać powinno 
słowo „INFORMACJA” ponieważ na taką wiadomość nie musimy 
odpowiadać. 

 Osoby umieszczone na liście „DW” otrzymują kopię wiadomości 
wyłącznie informacyjnie; nie oczekujemy od nich reakcji. 
Upewniamy się, czy na liście DW są odpowiednie osoby. 

 Tytuł wiadomości powinien czytelnie odzwierciedlać jej 
zawartość. To pomaga zaoszczędzić czas odbiorcy, a przy okazji 
ułatwia późniejsze wyszukiwanie e-maili po adekwatnych 
słowach-kluczach. 

 

 

Komunikacja elektroniczna- 

dobre praktyki 
 

Treść e-maila 

 E-maile dobrze jest pisać  zgodnie z zasadą, że najważniejsze 
informacje na górze, mniej ważne niżej. 

 Jedna wiadomość winna omawiać  jeden temat. 

 Ważne informacje można w e-mailu pogrubić lub podkreślić. 

 Treść e-maila powinna być możliwie krótka i zaprezentowana w 
punktach. Warto dzielić  tekst na punkty lub paragrafy. To 
zdecydowanie ułatwia przyswajanie informacji. 

 Zaleca się unikania  długich e-maili. Jeśli musimy wpisać dużo 
tekstu, napiszmy go w oddzielnym dokumencie i załączmy do 
wiadomości. 

 Poczta elektroniczna w naszej organizacji umożliwia 
zamieszczanie naszego podpisu i danych kontaktowych na 
końcu wiadomości. Korzystajmy z tego, by ułatwić kontakt z 
nami. 

 Dobrze jest włączyć  funkcję automatycznego sprawdzania 
pisowni, żeby e-maile nie zawierały rażących błędów.  

 Zanim prześlemy dalej wiadomość, upewnijmy się, czy treść 
korespondencji może zostać przekazana dalej bez uszczerbku 
dla wizerunku Twojego i Firmy (np. unikaj nieformalnego 
języka). 

 Pamiętajmy, że ludzie często przypisują treści e-maila bardziej 
negatywny sens niż w przypadku rozmowy telefonicznej czy 
osobistej. Dlatego pisząc e-maila unikajmy nawet delikatnego 
ironizowania, gdyż może zostać opatrznie odebrane. 

Załączniki 

 Załączniki powinny być zatytułowane zgodnie ze swoją 
zawartością i powinny mieć przystępną objętość. 

 Załączając w treści e-maila link do strony internetowej 
wpisujmy pełny adres, łączenie z www. 

 

"E-mail dziesięciokrotnie zwiększył naszą wydajność i stokrotnie zmniejszył 

zdolność koncentracji". 
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Praca przy komputerze 
 

ERGONOMIA 

Wielogodzinne siedzenie 

przy biurku w niewygodnej 

pozycji nie tylko źle wpły-

wa na samopoczucie, ale 

też może negatywnie odbić 

się na Twoim zdrowiu. Dla-

tego tak ważne jest, żebyś 

zadbał o ergonomię pracy 

przy komputerze. Wygodne 

krzesło, ustawiony na od-

powiedniej wysokości mo-

nitor i regularne przerwy to 

dopiero początek. Chcesz 

pracować bezpiecznie i wy-

godnie? Zapoznaj się ze 

wskazówkami dotyczącymi 

stanowiska pracy! 

 

       Prawidłowa pozycja przy komputerze –sprawdzone  porady 
 Podstawa ergonomicznego stanowiska -dobry fotel do komputera 

który musi dobrze podpierać odcinek lędźwiowy i mieć odpowiedni 
rozmiar. Wskazany model z regulacją wysokości oparcia, siedzenia i 
podłokietników.  

 Wysokość siedzenia dopasuj tak, by Twoje nogi w kolanach tworzyły 
kąt prosty (90°). Siedzisko powinno być ustawione około 40-50 cm 
od podłogi. 

 Stolik pod komputer, winien posiadać stabilne nogi, nie przesuwał 
się i nie bujał, gdy oprzesz o niego ręce. 

 Ustawienie monitora na wysokości oczu, w odległości 45-70 cm. 

 Jeśli w pracy używasz komputera przenośnego, dobrze jest wypo-
sażyć się w zewnętrzny monitor do laptopa.  

 Klawiaturę umieść w takim miejscu na biurku, aby podczas pisania 
Twoje  łokcie były zgięte pod kątem prostym. 

 Stopy winny  opierać się o podłogę. Ustaw krzesło na odpowiedniej 
wysokości, Możesz skorzystać z podnóżka 

  Ułożenie przedmiotów na biurku. Jego powierzchnia robocza po-
winna być na tyle duża, by urządzenia mogły znajdować się w od-
powiedniej odległości i aby potrzebne w czasie pracy notatki, doku-
menty i kubki nie blokowały Ci ruchów. 

 Jeśli nie chcesz zasłaniać okien w czasie pracy przy komputerze, 
ustaw biurko bokiem do okna. W przeciwnym wypadku światło sło-
neczne będzie albo razić Cię w oczy, albo odbijać się od ekranu, co 
stanowi zagrożenie dla Twojego wzroku. Na biurku postaw regulo-
waną lampę z ruchomym ramieniem. 
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17 maja 

W społeczeństwie informacyjnym towarem staje się 

informacja, traktowana jako szczególne dobro 

niematerialne, równoważne lub czasami cenniejsze 

od dóbr materialnych.  

TO ŚWIĘTO NAS WSZYSTKICH 
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Stowarzyszenie Elektryków Polskich już ponad 

dwadzieścia lat organizuje krajowe obchody 

Światowego Dnia Telekomunikacji i Społe-

czeństwa Informacyjnego.W tym roku miały 

one charakter szczególny ze względu na pan-

demię. XXI Konferencja Okrągłego Stołu z te-

matem przewodnim "Polska w drodze do spo-

łeczeństwa informacyjnego" odbyła się w tym 

rokucałkowicie w przestrzeni wirtualnej – w 

Internecie (pod nazwą Tele-KOS 2020).  Wio-

dącym hasłem Tele-KOS 2020 był temat 

 „Techniki informacyjne i komunikacyjne wo-

bec celów zrównoważonego rozwoju w Agen-

dzie 2030”.Ministerstwa Rozwoju ,Minister-

stwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego były honorowymi patronami 

konferencji. Osiągnięcia technik informacyj-

nych umożliwiły pracę zdalną i komunikację w 

niespotykanej dotąd skali. Po raz pierwszy w 

historii takie wydarzenie odbyło się  bez kla-

sycznego zjazdu uczestników w określone 

miejsce. Telekomunikacja, techniki kompute-

rowe i techniki medialne zwane z angielska 

ICT, są jednym z ważniejszych kierunków 

działalności SEP. Pierwszą Konferencję O-

krągłego Stołu pod hasłem „Polska w drodze 

do społeczeństwa Informacyjnego”, zorgani-

zował SEP w budynku Sejmu RP w roku 2000. 

W ostatnich latach Konferencja stała się głów-

ną imprezą organizowanych przez SEP w ra-

mach krajowych obchodów Światowego Dnia 

Telekominikacji i Społeczeństwa Informacyj-

nego. Tegoroczna wideokonferencja  cieszyła 

się niebywałym powodzeniem, o czym świad-

czy ponad 11 tysięcy wejść na stronę SEP na 

Facebooku gdzie była ona transmitowana na 

żywo oraz ponad 170 osób uczestniczących  

bezpośrednio. Konferencja wyróżniła się nie 

tylko charakterem, ale także znakomitymi 

specjalistami z różnorodnych dziedzin. Wśród 

organizatorów i uczestników spotkania była 

kadra profesorska z uczelni wyższych i insty-

tucji naukowych PAN, inżynierów wszystkich 

dyscyplin i specjalności, reprezentowanych 

przez SEP, IEEE i FSNT NOT, a także studenci 

i młodzież ze szkół średnich. 

 

przeszła  do historii 
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Polska jest członkiem ITU od 1921 roku. ITU zrzesza 193 

kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsię-

biorstwa działające na rynku telekomunikacyjnym oraz 

radiokomunikacyjnym.  Siedziba Międzynarodowego 

Związku Telekomunikacyjnego znajduje się w Genewie, 

a zakres zadań obejmuje trzy sektory: Sektor Radioko-

munikacji (ITU-R), Sektor Normalizacji Telekomunikacji 

(ITU-T) oraz  Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D). 

 

Wcześniej dzień zwany był jako Światowy Dzień 

Telekomunikacji, upamiętniający powstanie  

Międzynarodowego Związku Telekomunikacyj-

nego  17 maja 1865 r. i ustanowiony przez 

Konferencję Pełnomocników International 

Telecommunication Union (ITU) w Maladze-

Torremolinos w 1973 roku. W 2006 roku pod-

czas konferencji w Antalya pełnomocnicy ITU 

postanowili połączyć oba wydarzenia w  Świa-

towy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa 

Informacyjnego. 
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Telekomunikacja to dziedzina techniki i 

nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego 

rodzaju informacji na odległość. Obejmuje 

również sposoby przetwarzania tych in-

formacji, kodowanie, sprzęt telekomunika-

cyjny, teorie propagacji, sieci telekomu-

nikacyjne i wiele innych zagadnień. Obec-

nie telekomunikacja w coraz większym 

stopniu zależy od rozwiązań informatycz-

nych i zaczyna odgrywać coraz większe 

znaczenie w sieciach komputerowych. 

 

 

W 1827 roku Samuel Finley Breese Morse 

opracował pierwszy amerykański telegraf, 

który był oparty, w przeciwieństwie do 

wynalazku Wheatstone'a, na dużo prost-

szym systemie kropek i kresek, zwanym 

alfabetem lub kodem Morse'a (sposób 

reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków 

specjalnych za pomocą dźwięków, błysków 

światła, impulsów elektrycznych lub 

znaków), przesyłanym tylko przez jedną 

parę przewodów. Dzięki prostocie budowy 

linii telegraficznych i niezawodności 

działania system Morse'a został w końcu 

uznany za standard. Pierwszy transat-

lantycki kabel telegraficzny został w 1866r. 

położony na dnie Atlantyku pomiędzy 

miejscowościami Foilhommerum na wyspie 

Valentia (zachodnia Irlandia) a Heart's 

Content na wschodnim wybrzeżu Nowej 

Fundlandii. Łączył on Amerykę Północną z 

Europą, skracając do kilku minut czas 

potrzebny na dostarczenie wiadomości 

między nimi. 

 

W Polsce najprawdopodobniej pierwsza 

linia telegrafu optycznego powstała w 1830 

r. na trasie Warszawa - Modlin, brak jed-

nak  jakiegokolwiek potwierdzenia w ma-

teriałach archiwalnych istnienia tej linii, in-

formacje zawarte są jedynie w polskiej lite-

raturze. Pierwszym zapisem archiwalnym 

dotyczącym budowy telegrafu optycznego 

w Polsce jest notatka z posiedzenia Rady 

Wojennej w Warszawie z 20 lipca 1831r. W 

początkach sierpnia rozpoczęła się budowa 

telegrafu, a Kurier Warszawski z 10 sierp-

nia 1831r. donosił: Na szczycie budowy no-

wego teatru zaczęto urządzać telegraf, za 

pomocą którego w kilka minut będzie moż-

na mieć wiadomość od armii. 

 

TELEGRAF 
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W 1876r. dwóch wynalazców, Elisha 

Gray - amerykański inżynier elek-

tryk oraz Alexander Graham Bell 

niezależnie od siebie zaprojektowało 

swoje telefony. Swój pomysł Bell 

opatentował 7 marca 1876r. w 

amerykańskim Urzędzie Patento-

wym. Wyprzedził w urzędzie swoje-

go rywala, Elisha Graya, o niecałe 

dwie godziny. Elisha Gray i Alexan-

der Graham Bell stoczyli słynną 

bitwę prawną o wynalezienie tele-

fonu - zwycięsko wyszedł z niej Bell, 

jednak pierwszeństwo samego sko-

nstruowania urządzenia przypisuje 

się Grayowi. Pierwszy aparat telefo-

niczny został zainstalowany 20 

czerwca 1877r. Pierwsze usługi 

telefoniczne powstały w latach 1878 

i 1879 po obu stronach Atlantyku, w 

Londynie i New Haven. Pierwszy 

kabel telefoniczny między Europą a 

Ameryką położono w 1956r. Prze-

wód ten umieszczono na dnie At-

lantyku. 90 lat wcześniej były tam 

kładzione kable telegraficzne. 

 

 

 

 

 

Na ziemiach polskich pierwsza sieć telefoniczna powstała w 1881r. 

we Wrocławiu, w zaborze pruskim, choć powszechnie uważa się, że 

pierwszą była sieć telefonów warszawskich w Królestwie Polskim, 

która powstała w 1882r. W Warszawie telefony pojawiły się już w 

1877r. czyli ponad rok po uzyskaniu patentu przez Aleksandra 

Grahama Bella. Do Królestwa Polskiego telefony dotarły poprzez 

Niemcy, a o zainteresowaniu wynalazkiem świadczy fakt, iż w tym 

samym roku ich produkcję. Za początek polskiej telefonii 

komórkowej uznaje się rok 1996, ale pierwszy operator pojawił się 

na rynku znacznie wcześniej. W czerwcu 1992r. firma "PTK 

Centertel" uruchomiła analogową sieć komórkową (1G). 14 

czerwca 1996r. odbyła się pierwsza publiczna rozmowa przez 

cyfrowy telefon komórkowy. W Polsce było wówczas sześć stacji 

bazowych cyfrowej sieci komórkowej - dwie w Poznaniu i cztery w 

Warszawie. Technologia GPRS to początki współczesnego dostępu 

do internetu z komórki. W Polsce GPRS ruszył w 1999r. 

 

 

TELEFON 

http://www.orsza.pl/images-media/roznosci/kalendarz/tele-bell.jpg
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Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywa-

niem informacji na odległość za pomocą fal radiowych. 

Guglielmo Marconi, uzyskał w 1895 roku łączność rad-

iową na odległość 1 kilometra.  Marconi zainstalował 

sprzęt nadawczy na dachu Poczty Głównej w Londynie. 

Odbiornik z drukarką Morse’a umieszczono na dachu 

odległego o kilometr budynku. Sam Guglielmo opero-

wał kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce 

mogli odczytać przekazywany tekst. Zdarzenie to uzna-

ne zostało za pierwszą publiczną próbę radia. 

 

 Rozwój radiofonii w Polsce był opóźniony w stosunku do krajów 

przodujących w tej dziedzinie. Lata 20. XX wieku, okres powstawania 

radiofonii w Europie, był dla Polski czasem odbudowy struktur pań-

stwowych i gospodarki po ponad stuletniej niewoli i zawieruchach I 

wojny światowej. Biorąc pod uwagę te fakty, nie było to duże opóź-

nienie. 4 listopada 1918 przejęta od zaborców wojskowa stacja  rad-

iotelegraficzna w Krakowie nadaje pierwsze radiogramy w języku pol-

skim. Stacja z nadajnikiem  o mocy 3,5 kW w antenie. Regularną pra-

cę rozpoczęła 8 listopada, oprócz zadań wojskowych zajmując się 

między innymi nadawaniem komunikatów dla prasy krajowej. W roku 

1993 rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. Obecnie po-

nad 20 tysięcy stacji radiowych można słuchać przez Internet, a nie-

których tylko tam. 

W roku 1899 odbyła się próba przekazu sygnału przez 

kanał La Manche. Jeszcze później, w roku 1901 przeka-

zano wiadomość przez Ocean Atlantycki  z  Kanady  do  

Anglii. Pierwszym sygnałem, który przesłano przez Atlan-

tyk była litera „S” alfabetu Morse’a. Radio służyło po-

czątkowo do przekazywania znaków alfabetu Morse’a, a 

następnie dźwięku. 

 

Polski odbiornik radiowy Pionier 

RADIO 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegraf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegraf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadajnik_radiowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_internetowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/La_Manche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/S
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Morse%E2%80%99a
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Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu  

do  Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia 1928 

roku. W dniu 3 lipca 1928 roku w Lon-dynie 

odbyła się transmisja telewizyjna w ko-lorze. 

Twórcą obu wynalazków był John Logie Baird. 

Prawdziwą popularność telewizja uzys-kała 

po II wojnie światowej. Według danych 

szwajcarskiego departamentu poczty w 1960 

r. było na świecie zarejestrowanych ok. 86 

mln odbiorników telewizyjnych. W 1989 roku 

w Japonii uruchomiono pierwszą na świecie 

telewizję wysokiej rozdzielczości (HDTV) pod 

nazwami MUSE oraz Hi-Vision. 

 

TELEWIZJA 

Początki telewizji w Polsce datuje się na 1937 
rok, kiedy w Warszawie została uruchomiona 
pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna. 
Była to stacja telewizji publicznej, której pro-

gram nadawany jest obecnie pod nazwą  
TVP1.  Prywatne stacje telewizyjne w Polsce 
zaczęły powstawać na przełomie lat 80. i 90. 
XX wieku. Jako pierwsze funkcjonowanie roz-
poczęły prywatne stacje telewizyjne o zasięgu 
lokalnym. Pierwszą komercyjną stacją telewi-

zyjną w Polsce, a zarazem w byłych krajach ko-
munistycznych, była lokalna PTV Echo  działa-

jąca od 6 lutego 1990 

 

 

„Wisła”- pierwszy polski 

telewizor produkowany seryjnie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_kolorowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadawca_publiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/TVP1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_komercyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_komercyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_komercyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_wschodni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_wschodni
https://pl.wikipedia.org/wiki/PTV_Echo
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W latach 80. Anglik Tim Berners-Lee stworzył pod-

waliny dzisiejszej usługi WWW. Była to wówczas 

przestrzeń, gdzie przechowywane informacje na-

leżało odszukiwać wpisując specjalny do tego adres. 

W 1985 roku została zarejestrowana pierwsza do-

mena z rozszerzeniem .com pod nazwą Symbolics. 

Trzy lata później (1988) Robert Morris po raz pierw-

szy w historii zainfekował internet wirusem zwa-

nym powszechnie Morris Worm. Od 1993 do 1995 

roku pojawiły się takie wydarzenia jak pierwszy 

 streaming, pierwsza przeprowadzona transakcja 

finansowa w trybie online oraz tworzenie pierw-

zych  blogów wraz z banerami graficznymi w prze-

strzeni internetowe. 17 sierpnia 1991 z Wydziału 

Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zestawiono 

pierwsze, trwające 1 minutę, połączenie interneto-

we przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP, z Centrum 

Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze. W 

czerwcu 1991 została uruchomiona sieć szkiele-

towa POLPAK Telekomunikacji Polskiej. W roku 

1992, jako pierwsza polska firma, ATM S.A. uzyskała 

dostęp do Internetu. W sierpniu 1993 roku powstał 

pierwszy polski serwer WWW, na którym była m.in. 

„Polska Strona Domowa” .  

 

 

Początki Internetu wiążą się z powstaniem sieci 

rozległej ARPANET i sięgają końca lat 60. XX 

wieku. Powszechnie uważa się, iż potrzeba jego 

stworzenia była konsekwencją prac amerykań-

skiej organizacji badawczej RAND Corporation, 

która prowadziła badania nad możliwościami 

dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na 

podstawie uzyskanych raportów podjąć miano 

prace projektowe nad skonstruowaniem sieci 

komputerowej mogącej funkcjonować mi-mo 

jej częściowego zniszczenia. Internet w o-

gólnym znaczeniu to sieć komputerowa, czyli 

wiele połączonych ze sobą komputerów, zwa-

nych również hostami, natomiast  WWW  to  u-

sługa internetowa. 

 

 INTERNET 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbolics
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Tappan_Morris
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robak_Morrisa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Banner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Fizyki_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Fizyki_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_TCP/IP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_szkieletowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_szkieletowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/POLPAK
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orange_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/ATM_(przedsi%C4%99biorstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_WWW
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_rozleg%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_rozleg%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://pl.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_j%C4%85drowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Host
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_sieciowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_sieciowa
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Społeczeństwo Informacyjne 

 

 

 

 

podstawowe informacje 

 Termin Społeczeństwo Informacyjne został po raz pierwszy wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka 
T. Umesao w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych, a 
spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku  

 Pierwszym europejskim krajem, który rozpoczął dyskusję nt. idei Społeczeństwa Informacyjnego była 
Francja. Socjologowie Alain Minc i Simon Nora w 1978 roku przedstawili raport opisujący sukcesy 
gospodarcze Japonii i był to pierwszy krok do rozpoczęcia budowy społeczeństwa o określonych cechach. 

 Najważniejszym zwrotem w Europejskim kierunku promowania idei Społeczeństwa Informacyjnego był 
dokument z 1994 roku autorstwa Martina Bangemanna, który nakreślał potrzebę dostosowania 
podejmowanych działań przez państwa Unii Europejskiej, stanowiące odpowiedź na wyzwania 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

 Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa 
Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu, który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień 
Telekomunikacji. 

 PIAP (Public Internet Access Point) oznacza Publiczny Punkt Dostępu do Internetu i jest jednym z narzędzi 
budowania Społeczeństwa Informacyjnego, a jednocześnie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu.  

 Skrót ePUAP oznacza Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, która jest platformą 
teleinformatyczną o zasięgu ogólnokrajowym służąca do komunikacji obywateli z jednostkami 
administracji publicznej. 

 Skrót SEKAP oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, czyli platformę 
działającą w województwie śląskim, która umożliwia elektroniczne świadczenie usług administracji 
publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców 

 W 2015 r. 77,9% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer. 
 Dostęp do Internetu w 2015 r. posiadało 75,8% gospodarstw domowych, w tym 71,0% – 

szerokopasmowy (źródło GUS). 
 W 2015 r. 63,0% gospodarstw domowych jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w 

domu wskazało brak potrzeby korzystania z niego (źródło GUS). 
 Z usług e‐administracji w 2015 r. korzystało 26,6% osób w wieku 16‐74 lat (GUS). 
 Za początek historii optyki światłowodowej można uznawać doświadczenie przeprowadzone w 1854 r. 

przez irlandzkiego fizyka Johna Tyndalla, który jako pierwszy zademonstrował uwięzienie światła w 
strumieniu wody wytryskującym z napełnionego naczynia  

 Curie w Lublinie, w 1979 roku połączył on dwie centrale oddalone od siebie o około 2,5 km  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna
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abecadło młodego 

elektryka 

elektrownie 

systemowe 
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W Polsce energię elektryczną produkują  elek-

trownie cieplne, wodne i wiatrowe. Łączna moc 

elektryczna zainstalowana wynosi około  42 GW. 

Jest to moc na ogół wystarczająca dla zaspoko-

jenia krajowych potrzeb. Najwięcej energii wy-

twarzają elektrownie cieplne wykorzystujące  

węgiel kamienny i brunatny. Elektrownią cieplną 

o największej zainstalowanej mocy jest  Elek-

trownia  Bełchatów opalana węglem brunat-

nym, druga co do wielkości siłownia na węgiel 

na świecie. W Polsce funkcjonuje również wiele 

elektrowni wodnych. Największą moc zainstalo-

waną ma szczytowo-pompowa Elektrownia Żar-

nowiec. Elektrownie wodne przepływowe ze 

względu na małe spadki rzek i niewielki przepły-

w mają stosunkowo małą moc. Energetyka wiat-

rowa w Polsce rozwija się od początku lat 90. XX 

wieku. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową 

w Polsce była Elektrownia Wiatrowa Barzo-

wice na naszym terenie uruchomiona w 2001 r.  

Unii Europejskiej w maju 2004 roku. W Polsce 

nie ma elektrowni jądrowych. W latach 80. XX 

wieku rozpoczęto budowę elektrowni 

Elektrowniami systemowy-

mi nazywamy elektrownie 

zawodowe  o znacznych mo-

cach zainstalowanych. W 

Polsce głównymi producen-

tami energii elektrycznej są 

elektrownie konwencjonal-

ne, które tworzą system wy- 

twórczy w krajowym syste-

mie elektroenergetycznym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_cieplna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_cieplna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wiatrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Be%C5%82chat%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Be%C5%82chat%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Wodna_%C5%BBarnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Wodna_%C5%BBarnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_wiatrowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_wiatrowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrownia_Wiatrowa_Barzowice&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrownia_Wiatrowa_Barzowice&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_j%C4%85drowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_J%C4%85drowa_%C5%BBarnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_J%C4%85drowa_%C5%BBarnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_System_Elektroenergetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_System_Elektroenergetyczny
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lokalizacje elektrowni systemowych 
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ciekawostki 

dziadka 

elektryka 
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Stacja transformatorowa wieżowa (kiosk) z 

Gryfem Pomorskim  w miejscowości Nacław 

zasilająca  także piękny obiekt  z 1863 r. 

 

 

Olbrzymi budynek gospodarczy  w miejscowości Tyczewo 

z zachowanymi izolatorami na suficie, z lat trzydziestych 

ubiegłego wieku.  
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Dzwony kościelne "nad stacją transformatorową" w 

Tyczewie, gmina Tychowo. 

 

Prace pod napięciem z zachowaniem "pandemicznych" 

odległości,  na słupie stalowym kratowym wielotorowej 

linii energetycznej i telekomunikacyjnej.   

 

Dostrzegalne skutki pandemii w energetyce 

 

lampa elektryczna 

z rezerwowym, 

ręcznym  źródłem 

zasilania 
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Na terenie powiatu Białogard, w miejscowości X... 

przyłącza wykonane przewodami gołymi zastąpiono  

przewodami izolowanymi. Tzw. "sztyce"   jeden z gos-

podarzy w oryginalny sposób wykorzystuje jeszcze i 

obecnie. Szklane izolatory mogą jeszcze służyć wielu 

pokoleniom, choć ten jeden brakujący warto jednak 

zainstalować, to i kolejne majtki się zmieszczą. 
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okiem 

elektryka-przyrodnika 
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