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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Za trzy tygodnie będziemy gorączkowo szykować się do 

najpiękniejszych chyba świąt. Bogatych w zwyczaje, ale i to co 

jest chyba najważniejsze, czyli ciepłą rodzinną atmosferę, pełną 

spokoju i życzliwości. Napawa mnie radosnym uśmiechem i nie 

ukrywajmy dumą, fakt ze moje córki przebywające na obczyźnie, 

tam świętując, zapraszają na te święta znajomych z różnych 

krajów, różnych kultur i religii. Wszyscy są oczarowani bo-

gactwem naszej tradycji, wręcz wpraszają się na kolejne święta i 

ściągają znajomych. Życzę Wam, aby w tym roku mimo ogra-

niczeń i pandemii, były te święta szczególnie miłe, radosne i ro-

dzinne. W nadchodzącym zaś Nowym Roku życzę cennego, zna-

komitego zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności w imieniu Zarzą-

du Oddziału 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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W  WARSZAWIE 

Mimo istotnych ograniczeń 

w kontaktach społecznych  

ZG SEP działa bardzo a-

ktywnie. Po raz kolejny 

Rada Prezesów Oddziałów 

odbyła się zdalnie oczywiś-

cie, z udziałem prezesa SEP 

Piotra Szymczaka. Obok 

korekty budżetu finanso-

wego na rok bieżący  dys-

kutowano na d nową stra-

tegią stowarzyszenia na 

kolejnych  10 lat. 

 
STRATEGIA DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW 
 POLSKICH NA LATA 2020-2030 
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Misja 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest profesjonal-

ną organizacją naukowo-techniczną, działającą dla 

dobra wspólnego poprzez tworzenie warunków dla 

twórczego rozwoju jej członków oraz wszechstronne 

wspieranie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej 

polskiej gospodarki. Działalność Stowarzyszenia pro-

wadzona jest w oparciu o najwyższe standardy etycz-

ne.  

 

Wizja 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja 

otwarta na nowych członków i współpracę z szeroko 

rozumianym otoczeniem. Swoją działalność skupia na 

integrowaniu społeczności członków i podnoszenie ich 

kwalifikacji zawodowych. Jest organizacją w pełni nie-

zależną, kultywującą tradycje i otwartą na nowe wyz-

wania. Jest partnerem dla edukacji, nauki i przemysłu. 

Prowadzi działalność naukowo-techniczną współpra-

cując z podmiotami w kraju i za granicą. 

 

 

Dr inż. Piotr Szymczak prezes SEP 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest 

największą w Polsce pozarządową orga-

nizacją twórczą o charakterze naukowo-

technicznym działającą na rzecz uży-

teczności społecznej i publicznej. Stowa-

rzyszenie zostało założone przez inżynie-

rów – przedstawicieli przemysłu elektro-

technicznego – w 1919 roku. Stanowi 

dobrowolne zrzeszenie elektryków róż-

nych specjalności oraz osób, których 

działalność zawodowa wiąże się szeroko 

rozumianą elektryką, a także osób praw-

nych zainteresowanych jego działalnoś-

cią. Bardzo mocnym fundamentem Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich, w jego 

działalności jest pięćdziesiąt terenowych 

jednostek organizacyjnych (oddziały SEP 

w całej Polsce). Na poziomie centralnym 

działają również inne jednostki organiza-

cyjne SEP. Władzami naczelnymi są wal-

ny zjazd delegatów oraz zarząd główny, 

na czele z prezesem SEP. 

 

Projekt strategii naszego stowarzyszenia na 

kolejne lata przygotował zespól dwunastu 

naszych przedstawicieli pod kierownictwem 

Sławomira CIEŚLIKA Z Oddziału Bydgoskiego 

SEP. Dobiegł końca  etap zbierania sugestii i 

uwag do projektu. Z dużym prawdopodo-

bieństwem można przyjąć, że zostanie on za-

opiniowany pozytywnie na najbliższej Radzie 

Prezesów i przyjęty przez Zarząd 

 Stowarzyszenia. 
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„Strategia działania SEP na lata 2020-2030” jest 
kluczowym elementem planowania rozwoju Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich, pozwalającym 
wyróżnić podejmowane przez nie działania i okreś-
lić jego tożsamość na tle różnorodnego otoczenia.  
Wskazuje ona misję, wizję i cele strategiczne, któ-

rych urzeczywistnienie spowoduje długofalowy 

zrównoważony rozwój organizacyjny Stowarzysze-

nia Elektryków Polskich. Wizja i misja oraz stworzo-

ny nowy model działania SEP, stanowi swoisty plan 

osiągania celów, do których dąży SEP jako jednolita, 

ogólnopolska nowoczesna organizacja.  Dzięki stra-

tegii możliwe będzie efektywniejsze zarządzanie ko-

niecznymi zmianami w dotychczasowym modelu 

funkcjonowania SEP, aby nowy model wpisywał się 

w światowe i polskie trendy nowoczesnej organi-

zacji XXI wieku. Strategia jest narzędziem pozwala-

jącym na wykorzystanie potencjału Stowarzyszenia 

i jego otoczenia do osiągania założonych celów oraz 

będzie wyznacznikiem kluczowych decyzji meryto-

rycznych, organizacyjnych i finansowych, podejmo-

wanych w kolejnych latach przez władze Stowarzy-

szenia, dla dobra wspólnego, ze szczególnym u-

względnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych 

Polski. Realizacja strategii pozwoli na długofalowe 

strategiczne zarządzanie Stowarzyszeniem Elektry-

ków Polskich, zapewniając ciągłość i trwałość jego 

funkcjonowania, niezależnie od zmiennych uwa-

runkowań gospodarczych, społecznych i politycz-

nych. 

Kluczowe wyzwania, 
z punktu widzenia 

przyszłości SEP: 
 

 Dostosowanie struktury orga-
nizacyjnej i modelu działania 
SEP do gospodarki  

 Rozwijanie nowych form dzia-
łalności gospodarczej i polityki 
finansowej SEP  

 Intensyfikacja działalności 
SEP na rzecz młodzieży  

 Stworzenie przejrzystego i 
wysokiej jakości systemu 
podnoszenia kwalifikacji kadr 
elektryków i branż pokrew-
nych  

 Wzmocnienie roli SEP w roz-
woju przemysłu elektrotech-
nicznego i energetyki  

 Rozwijanie współpracy mię-
dzynarodowej  

 Kultywowanie dziedzictwa 
SEP  
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Prof. Jerzy Ignacy Skowroński,  pochodzący z Huma-
nia na Ukrainie, elektrotechnik, specjalista w zakresie 
techniki wysokich napięć i materiałoznawstwa elek-
trotechnicznego. Od roku 1946 prof. politechniki  we 
Wrocławiu, od 1952 członek PAN; prowadził  badania 
w dziedzinie wytrzymałości elektrycznej i mechaniz-
mu przebicia dielektryków ciekłych, a także izolacji 
linii napowietrznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w 
atmosferze zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi; 
zorganizował badania nad zastosowaniem krajowych 
surowców do wyrobów materiałów elektroizolacyj-
nych, używanych w technice wysokonapięciowej. We 
Wrocławiu organizator energetyki dolnośląskiej, za-
łożyciel i wybitny działacza Oddziału Wrocławskiego 
SEP.  Pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Wrocławskiej, twórca szkoły naukowej ma-
teriałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii, 
inicjatora powołania we Wrocławiu Oddziału Insty-
tutu Elektrotechniki, dr h.c Politechniki Wrocławs-
kiej, członk honorowy Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej, członka rzeczywistego 
Polskiej Akademii Nauk. Profesor jakby przewidywał 
swój czas, pożegnał się z nami  2 październik.1986 r 
na XXXIII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów Oddziału zwołanym z okazji 40 tej rocz-
nicy powołania Oddziału słowami z 2. listu Św. Pawła 
do Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odło-
żono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”.  Prof. J. 
I. Skowroński zmarł 11 grudnia 1986 r. Dla upamięt-
nienia Osoby Profesora Polski Komitet Materiałów E-
lektrotechnicznych SEP organizuje przy wsparciu Od-
działu Wrocławskiego SEP ogólnopolski konkurs i-
mieniem prof. J. I. Skowrońskiego  na najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu elektrotechnologii. 

 

Prof. Jerzy Ignacy Skowroński,  Patronem 
Roku 2021 naszego stowarzyszenia 

 

 

 

W roku 2021 przypada jubileusz 

120. rocznicy urodzin prof. Jerze-

go Ignacego Skowrońskiego 

(1901-1986) – wybitnego uczo-

nego i zasłużonego nauczyciela 

akademickiego, który wykształcił 

liczne kadry pracowników nauko-

wych i inżynierów w dziedzinie 

materiałoznawstwa elektryczne-

go, a także zasłużonego działacza 

Stowarzyszenia Elektryków Pols-

kich. 
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wydarzenia 

w Oddziale 
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Szkolenie  

w kole nr 8 

 

 

 

Okres pandemii praktycznie bardzo ograniczył liczbę 

szkoleń nie mówiąc o konferencjach czy targach. Są jed-

nak obszary gdzie o zdalnym szkoleniu trudno mówić aby 

dało ono wymierną korzyść. Pewne czynności często na-

leży wykonać fizycznie pod okiem instruktora i to czasami 

kilkakrotnie aby nabrać doświadczenia praktycznego. Tak 

też było w kole nr 8 gdzie wiedzę praktyczną w trakcie 

szkolenia realizowanego przez firmę ENSTO zdobywało 

kilkunastu kolegów.  
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SpoLeczne 

Muzeum 

Energetyki 

w Maszewie 

wizyta naszych przedstawicieli 

 

nawiązanie współpracy 

10 
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Przed wejściem do muzeum przywitał nas  jego 

twórca kol. PIOTR TEOFILEWSKI 

 

W październiku grupa sześciu naszych kolegów za-

angażowanych w proces tworzenia naszego muze-

um odwiedziła  wspaniałe muzeum energetyki na 

terenie naszego województwa. Maszewo liczące 

nieco ponad 3 tysiące mieszkańców położone jest w 

powiecie goleniowskim. Jest dość rozległe i jak się 

przekonaliśmy, posiada sporo ciekawych zabytków 

oraz bogatą historię. To historia Maszewa legła u 

podstaw budowy wspaniałego muzeum. Wyjątkowy 

pasjonat  historii od lat zbierał pamiątki związane ze 

swoim miastem. Wspierał go w tym grupa jemu po-

dobnych osób. Pierwsze kroki związane były z boga-

tą ekspozycją pamiątek z Maszewa nienawiązujące 

jeszcze do  energetyki na tym terenie. Ekspozycja 

została jednak umiejscowiona w obiekcie energe-

tycznym. W  przeszłości była to elektrownia a obec-

nie obiekt zajmuje  ENEA Operator S.A. W dużym 

obiekcie znajduje się funkcjonująca licznikownia. Jej 

pracownik PIOTR TEOFILESKI  wraz z grupą zapa-

leńców pozyskali na strychu znakomitą powierzch-

nię  na poddaszu pod muzeum ściśle związane z hi-

storią energetyki. Zostało ono oddane do użytku w 

roku 2018.   
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Piotr Teofilewski już na dziedzińcu muzeum zaskoczył nas olbrzymią wiedzą historyczną. 

  Bez wątpienia, w imieniu wszystkich kolegów mogę powie-

dzieć że byliśmy pod bardzo wielkim wrażeniem wizytując 

Społeczne Muzeum Energetyki w Maszewie. Powodów było 

kilka. Niewątpliwie  sam twórca muzeum Piotr Teofilewski 

jest chodzącą skarbnicą wiedzy o historii Maszewa oraz ener-

getyki na tych terenach. Zaimponował nam tak rozległą wie-

dzą historyczną w  wielu obszarach i ogromem pracy jaką 

włożył w powstanie tak okazałego muzeum. Liczba i paleta 

eksponatów energetycznych wzbudziła nasz podziw. Trudno 

powiedzieć czego w muzeum nie ma. Poczynając od wielu fo-

tografii, dokumentów, izolatorów, tablic rozdzielczych, mier-

ników, liczników kończąc na olbrzymiej tablicy dyspozytor-

skiej. Chlubą muzeum jest chyba jeden z największych w kra-

ju zbiór liczników i zegarów sterujących. Bez wątpienia ma to 

związek z obiektem,( licznikownia)  oraz profesją Piotra Teo-

filewskiego.  Zbiór jest imponujący ze względu na ilość urzą-

dzeń pomiarowych z całego świata, ale też ze względu na u-

nikatowe mierniki energii elektrycznej  z przełomu XIX i XX 

wieku. Liczniki elektrolityczne to praktycznie początek mier-

nictwa. Są we wspaniałym stanie i część z nich sprawna. Po-

dobnie jest z zegarami sterującymi licznikami. Dla nas była to 

wspaniała lekcja historii miernictwa energii elektrycznej.     

 

 

 

 

 

Jest to dobra okazja aby poinformować, że szanse na 
pokonanie przeszkód związanych z budową naszego 
muzeum są bardzo duże. Mam nadzieję, że  wkrótce te 
bardzo dobre informacje będę mógł zakomunikować. 
Pełen wiary że tak się stanie, podpisałem z Piotrem Te-
ofilewskim  umowę o współpracy. Działamy na terenie 
jednego województwa  i mamy wspólne cele. Życzmy 
powodzenia temu przedsięwzięciu.  

Zenon Lenkiewicz 
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Przekazanie planu sieci energetycznej z lat 30 miasta 

Kołobrzeg na ręce kolegi Piotra Teofilewskiego 

 

Podpisanie umowy o współpracy 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

PREAMBUŁA 

Społeczne Muzeum Energetyki Maszewo, oraz 

Oddział Koszaliński Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, są pozarządowymi organizacjami twórczymi 

o charakterze naukowo-technicznymi,  zrzeszającymi 

elektryków  społeczników  pragnących kontynuować 

tradycje , historię energetyki jak też prowadzić 

działalność edukacyjną społeczeństwa. 

§1 

Celem niniejszej umowy jest współpraca w obszarze 

budowy, rozbudowy Społecznych Muze-ów 

Energetyki w Maszewie oraz Koszalinie w tym także 

organizacji wspólnych przedsięwzięć promujących 

działalność obu stron w zakresie historii energetyki 

oraz edukacji społeczeństwa. 

§2 

Strony umowy: Społeczne Muzeum Energetyki 

Maszewo z siedzibą w Maszewie  72-                           

130,  przy ul Leśnej 9 reprezentowane przez prezesa 

Piotra Teofilewskiego oraz Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich oddział Koszalin z siedzibą w 

Koszalinie75-221,  ul. Morska 10 reprezentowane 

przez prezesa oddziału Zenona Lenkiewicza 

postanowiły w ramach umowy wspierać się w ramach 

prowadzonej działalności a w szczególności przez: 

 informowanie się bieżące na temat prowadzonej 

działalności, planowanych przedsięwzięć , 

wystaw tematycznych , zajęć edukacyjnych itp. 

 wymianę eksponatów lub czasowe nieodpłatne 

ich użyczenie na okres wystaw lub zajęć 

edukacyjnych, 

 wspólną organizację wystaw, prelekcji lub zajęć 

propagujących lokalną historię energetyki, 

§3 

Strony zobowiązują się do wspólnego 

reprezentowania energetyków województwa 

Zachodniopomorskiego w obszarze swojej 

działalności  na szczeblu krajowym. 
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Kolekcja liczników to prawdziwe cacko. 

Nie dość że bardzo bogata to zawiera 

dużo liczników wiekowych z począt-

ków rozwoju miernictwa energii elek-

trycznej. Wspaniale zachowane liczniki 

elektrolityczne mogą być chlubą każ-

dego muzeum. Podobnie jest z liczną 

kolekcją  liczników na prąd zmienny i 

stały  pochodzących z początku lat 30. 

XX wieku ze Świdnickiej Fabryki H. A-

ron Elektrizitätszähler-Fabrik, GmbH. 

Są one dziełem berlińskiego naukowca 

i przemysłowca Hermanna Arona. Był 

on producentem jednego z pierwszych 

użytkowych liczników energii elek-

trycznej, skonstruowanego w oparciu o 

zasadę wahadła. Obecnie kontynua-

torem tej pierwtnej firmy jest dobrze 

nam znany  PAFAL S.A. 

 

 

 

 

 

Jeden z ciekawszych  liczników 

elektrolitycznych 
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Bogaty zestaw liczników energii elektrycznej  z jakimi spotkaliśmy się w maszewskim mu-

zeum, był dobrym impulsem do  głębszego spojrzenia na niektóre starsze eksponaty.  Nie 

brakowało tu najstarszych historycznie  liczników elektrolitycznych.  Był to ciekawy okres 

powstawania źródeł energii elektrycznej oraz odbiorników bez których trudno sobie wy-

obrazić dzisiejsze życie. Oto kilka, mam nadzieję ciekawych, informacji związanych z licz-

nikami, tymi  z początkowego okresu rozwoju elektryki i zalążków energetyki. 

Z chwilą gdy pojawiły się źródła energii elektrycznej oraz 

odbiorniki wychodzące poza gabinety laboratoriów, po-

woli energia elektryczna była wykorzystywana na więk-

szą skalę. W 1866 r. Wernera von Siemens wynalazł  dy-

namo elektryczne, będące wtedy źródłami napięcia sta-

łego. Na początku lat 80. XIX wieku na rynku pojawiły się 

udoskonalone, wynalezione przez Edisona w 1878 r. ża-

rówki. Energia elektryczna powoli stawała się towarem 

który w początkowym okresie stosowania, był rozliczany 

na podstawie liczby posiadanych przez odbiorcę żaró-

wek,  ich mocy oraz szacunkowego czasu świecenia. Taki 

sposób regulowania rachunków nie mógł na dłuższy czas 

zadawalać ani odbiorców, ani wytwórców. Energia elek-

tryczna stała się przecież towarem sprzedawanym po-

dobnie jak ziemniaki, węgiel czy woda. Mimo, że jed-

nostki objętości ani masy nie bardzo pasowały do no-

wego wtedy medium, to jednak gram lub kilogram były 

,,miarą", w której przez pewien czas prowadzono rozli-

czenia. Konieczność zbudowania dokładnych urządzeń 

zliczających powodowana była również faktem, że o-

prócz źródeł światła zaczęły się masowo pojawiać inne 

odbiorniki - silniki elektryczne i urządzenia grzejne. Za-

potrzebowanie na liczniki było więc olbrzymie. Bardzo 

duża liczba inżynierów i fizyków w Europie i Ameryce nie 

szczędziła wysiłków, aby zbudować jak najdokładniejsze i 

zarazem niezawodne urządzenia pomiarowe. Najroz-

maitszych rozwiązań było bardzo dużo. 
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Wielki angielski chemik i fizyk Michael Fa-
raday ogłosił w 1834 r. prawa dotyczące e-
lektrolizy, nazwane potem jego imieniem. 
Pierwsze z nich mówi, że przy przepływie 
stałego prądu elektrycznego przez elektro-
lit osadzona na elektrodzie ujemnej - kato-
dzie masa materii zależna jest wprost pro-
porcjonalnie od natężenia prądu, od czasu 
jego przepływu oraz równoważnika elek-
trochemicznego, innego dla każdego z 
pierwiastków. Inaczej mówiąc, jest ona za-
leżna od ładunku elektrycznego, jaki prze-
płynął lub trywializując - od ilości ,,elek-
tryczności". Prawo to stało się podstawą 
metody mierzenia natężenia prądu, opar-
tej na jego chemicznym (elektrochemicz-
nym) działaniu. Pierwszy licznik energii e-
lektrycznej wykorzystujący opisaną zasadę 
zbudował i z powodzeniem zastosował To-
mas Alva Edison w 1881 r. Zaznaczyć nale-
ży, że w tamtym okresie, zarówno w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w Europie w po-
wszechnym użyciu był prąd stały. W licz-
niku Edisona przy przepływie prądu przez 
elektrolit na katodzie osadzał się cynk w 
ilości, w jakiej ubywało go na anodzie. W 
celu określenia zużytej energii elektrycz-
nej, katodę ważono co czternaście dni, 
natomiast anodę, co miesiąc. Należy mieć 
na względzie, że czynności ważenia musia-
ły być bardzo dokładne, gdyż wynik mno-
żono przez tysiąc (tylko 1/1000 prądu 
prze-pływała przez licznik). Sformułowano 
więc dokładne przepisy dotyczące ważenia 
oraz wdrożono dodatkowe urządzenia, ce-
lem których było jak największe zminima-
lizowanie błędu pomiaru. Do obsługi tylko 
dwustu liczników takiego typu w czasie 
jednego miesiąca potrzeba było trzech o-
ób. 
 

Następnie pojawił się pomysł, że o wiele wygodniejsze 

będzie mierzenie objętości osadzonego podczas elektro-

lizy materiału, niż ważenie elektrod. Tak więc liczniki, w 

których zaczęto mierzyć ilość wydzielonego gazu lub cie-

czy, zastąpiły już na początku XX wieku liczniki z osadem 

stałym. Pierwszy licznik, w którym dokonywano pomiaru 

ilości wydzielonego gazu zbudował w 1898 r. Charles Or-

me Bastian. Wydzielał się w nim gaz piorunujący lub wo-

dór. Pierwszym zastosowanym w praktyce licznikiem z 

pomiarem powstałej podczas elektrolizy cieczy był elek-

trolityczny licznik rtęciowy. W nim prawie całą objętość 

licznika wypełniał elektrolit( roztwór jodku rtęci i jodku 

potasu). Licznik należało co jakiś czas zerować. Najwięk-

sze zastosowanie zyskały liczniki rtęciowe wyproduko-

wane przez niemiecką firmę Schott & Genossen. Skrót 

STIA widoczny na tabliczkach licznikowych tej firmy( jest 

ich kilka w Maszewie), to pierwsza i ostatnia litera naz-

wiska Schott, a dwie ostatnie to pierwsza i ostatnia litera 

z nazwy miasta Jena, gdzie była i obecnie również jest 

siedziba firmy. Z opisanych uprzednio konstrukcji licz-

nikowych wynika, że substancja wydzielana na katodzie 

przenoszona jest z anody. W pierwszych licznikach Edi-

sona był to cynk, w licznikach z osadem w postaci ciekłej 

z anody na katodę przemieszczała się rtęć. Nasuwa się w 

związku z tym wniosek, że aby na katodzie osadzał się 

gaz, np. wodór, elektrody licznika gazowego powinny 

być elektrodami wodorowymi. Było to wielkim wyzwa-

niem z którymi wkrótce się uporano. pierwszy pow-

szechnie stosowany i udoskonalony wodorowy licznik 

elektrolityczny skonstruowano w 1905 r. Olbrzymie za-

sługi na polu konstrukcji i udoskonalania liczników wo-

dorowych miał polski inżynier i profesor Politechniki 

Lwowskiej Włodzimierz Krukowski (1887-1941). W la-

tach 1912-1926 pracował on w Siemens-Schuckertwerke 

(SSW) w Norymberdze. 
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Pożegnaliśmy kolegę 

 

Waldemar Mieżaniec 

(1958-2020) 

Waldek  jest  postacią bardzo znaną  nie tylko w 

branży energetycznej ale także żeglarskiej oraz 

wśród fanów motocykli. Mogliśmy sie o tym prze-

konać żegnając Go na cmentarzu w Mielnie. Nikt 

się chyba nie spodziewał,  że z szacunku do jego 

życiowej postawy, tego dla wielu z nas zrobił , aż 

około 300 osób uczestniczyło w ostatnim pożeg-

naniu. Rację miał z pewnością ksiądz twierdząc, że 

to jest świadectwem tego iż był to dobry człowiek.  

W tym wypadku słowo "dobry" ma szczególnie 

wielki wymiar, wielki znaczenie. Waldek przepra-

cował w energetyce 41 lat. Miał to szczęście, że 

dane mu było pracować zaraz po szkole w tzw. 

terenie, na liniach  i przy urządzeniach energe-

tycznych w deszczu, przy silnym wietrze szczegól-

nie przy usuwani awarii. Kilkadziesiąt lat temu były 

one niestety bardzo częste a szczególnie przy złej 

pogodzie o którą w pasie nadmorskim nie było 

trudno. To rozległe doświadczenie zawsze budziło 

szacunek w gronie tych energetyków którzy praco-

wali tylko w biurze. Dla młodych początkujących 

kolegów był skarbnicą  tejże wiedzy praktycznej. 

Waldek bez wątpienia należał do grona "prawdzi-

wych energetyków" dla których praca była drugim 

domem.   

Przypominam sobie jedno ze zdarzeń z którym się 

spotkałem. Swego czasu mięliśmy problem z pracą RS 

Mielno w szczycie letnim, w upalne dni spowodowane 

błędem technicznym po modernizacji obiektu. Drża-

łem przed dłuższym weekendem z prognozowanymi 

upałami. W poniedziałek na poranny spotkaniu dowie-

działem się, że Waldek sam z własnej inicjatywy więk-

szość weekendu spędził na RSie obserwując tempera-

turę  grzejących się urządzeń sukcesywnie zwoził pry-

watne swoje, oraz pożyczone od sąsiadów wentylato-

ry aby schłodzić urządzenia. Udało się. Przetrzyma-

liśmy do czasu usunięcia usterki. 
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Jedną z kilu pasji i to chyba tą najwcześ-

niejszą było umiłowanie turystyki moto-

cyklowej i to od wczesnych młodzieńczych 

lat. Był posiadaczem wielu ciekawych po-

jazdów. Należał do stowarzyszenia. Sam 

był organizatorem wielu zlotów,  w tym 

"motocyklistów energetyków". 

 

Ostatnich kilka lat to okres kolejnej pasji 
Waldka. Z grupą kilku kolegów z Energa- 
Operator uruchomili akcję tworzenia mu-
zeum energetyki w pomieszczeniach po 
byłej rozdzielni i nastawni GPZ Morska. 
Wiele czasu i wysiłku włożył Waldek nie 
tylko w pozyskiwanie starych historycz-
nych eksponatów ale też organizację kilku 
prezentacji. To dzieło będziemy konty-
nuować do skutku, do powstania muzeum. 

Kolejną wielką, i jakże szlachetną pasją 
Waldka było żeglarstwo. Był nie tylko 
wspaniałym żeglarzem ale co uważam za 
rzecz szczególnie piękną  wychowankiem 
dzieci w tej trudnej dziedzinie sportu. To 
Waldek założył i do końca swoich dni był 
szefem Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego "Bałtyk" w Unieściu. 
Wspieraliśmy kilkakrotnie organizowane 
przez Waldka regaty żeglarskie dla dzieci 
bądź wyjazdy na inne akweny w kraju, 
Szwecji czy do ośrodka olimpijskiego w 
Chinach. Tej pasji poświęcał wiele czasu. 
Uczestniczył czynnie w wielu organizo-
wanych imprezach przez nasz oddział. 
Wielokrotnie z sukcesem uczestniczył w al-
pejskich mistrzostwach narciarzy energe-
tyków. Miał poczucie humoru i potrafił 
wspaniale się bawić co obrazuje poniższe 
zdjęcie pochodzące z jednego z nowo-
rocznych balów maskowych SEPowca na 
którym został "Królem balu". 
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Tej społecznej działalności Waldek 

poświęcił masę czasu i prywatnych 

pieniędzy. Tylko nieliczni wiedzą 

ileż miał stresu każdego roku aby 

uzyskać zgodę na dzierżawę han-

garu, pozyskać sponsorów na za-

kup  żagli, łódek, czy  sprzętu do 

transportu łodzi na regaty . Aż się 

nie chce wierzyć że robił to nasz 

kolega. Może to dzięki niemu usły-

szymy kiedyś o mistrzach żeglar-

stwa którzy w Unieściu dzięki 

Waldkowi stawiali pierwsze kroki 

na drodze do kariery.  
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ROSYJSKIE REAKTORY 

 

Rosjanie są obecnie globalnym liderem, jeśli chodzi o 

eksport elektrowni jądrowych. Na chwilę obecną, nie 

licząc tych białoruskich, budują pięć kolejnych. Do-

datkowo Rosjanie twierdzą, że mają jeszcze 29 za-

mówień, choć nie wiadomo, ile z tych ostatnich fak-

tycznie zostanie zrealizowanych. Wartość portfela 

zamówień ma sięgać 130 miliardów dolarów. Tak na-

prawdę rosyjski przemysł jądrowy jest jedynym, który 

odnosi na świecie większe sukcesy eksportowe. A-

merykanie od dekad nie sprzedali ani jednej elek-

trowni. Podobnie Japończycy, pomimo wielu prób i 

nawet podpisanych wstępnych umów. Jedynie Fran-

cuzom coś się udaje, ale w porównaniu z wynikami 

Rosjan, to drobne. Razem siedem reaktorów budo-

wanych i planowanych. 

 

W czym tkwi źródło sukcesu Rosjan? Ich reaktory 

nie są jakimś wybitnym cudem techniki. Najczęś-

ciej kupowany jest reaktor taki, jakie powstały na 

Białorusi, VVER-1200. To najpopularniejszy rosyj-

ski, reaktor wodno-ciśnieniowy. Jego pierwszą 

wersję opracowano w latach 70., ale do dzisiaj 

wielokrotnie zmodernizowano i zwiększono moc. 

Szereg rosyjskich elektrowni jest częściowo wy-

posażanych w systemy kontroli i bezpieczeństwa 

produkcji zachodniej. 

 

Dzięki takiemu połączeniu technologii na świato-

wym poziomie, przystępnych cen, dużych kredy-

tów i wsparcia politycznego, Rosjanie zdołali stać 

się dostawcą energetyki jądrowej dla państw, 

które nie należą do najbogatszych 
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Nowości w magazynach 

energii elektrycznej 
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Zapas energii w zbiornikach z 

ciekłym powietrzem 
 

Highview Power, brytyjska firma jako pierwsza na 

świecie chce magazynować energię w formie cie-

kłego powietrza. Według założeń system będzie wy-

korzystywał nadwyżkę energii elektrycznej genero-

wanej przez farmy wiatrowe nocą do sprężania po-

wietrza do punktu, w którym przechodzi ono w stan 

ciekły przy temperaturze -196 stopni Celsjusza. Tak 

sprężone powietrze będzie przechowywane w spec-

jalnych zbiornikach, które w razie potrzeby będzie 

można ogrzać. W trakcie ogrzewania powietrze bę-

dzie się rozprężało i uciekając będzie napędzało 

turbiny, które będą generowały prąd elektryczny w 

okresach szczytowego zapotrzebowania na energię. 

W przeciwieństwie do akumulatorów nowatorski 

system wymaga jedynie zbiorników i nie wymaga 

żadnych minerałów, które prędzej czy później będą 

coraz trudniej dostępne, szczególnie obecnie wraz ze 

wzrostem popularności pojazdów elektrycznych. 
 

 

bardzo dobrze nadają się do długoterminowego 

przechowywania energii i są przy tym dużo tańsze w 

utrzymaniu 

 

Budowane właśnie przy tej farmie wiatrowej 

zbiorniki na ciekłe powietrze będą w stanie 

przechowywać tyle ciekłego powietrza, że w 

razie czego będą w stanie dostarczyć 50 MW 

mocy, umożliwiając zasilenie 50 000 gospo-

darstw domowych. W przeciwieństwie do aku-

mulatorów, zbiorniki z ciekłym powietrzem bar-

dzo dobrze nadają się do długoterminowego 

przechowywania energii i są przy tym dużo tań-

sze w utrzymaniu. 

https://theenergyst.com/highview-power-begins-work-on-long-duration-liquid-air-energy-storage-facility-in-manchester/
https://theenergyst.com/highview-power-begins-work-on-long-duration-liquid-air-energy-storage-facility-in-manchester/
https://spidersweb.pl/tag/farmy-wiatrowe
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Nowa linia 400 kV 

Mikułowa - Czarna 
          

 

 

Linia energetyczna o napięciu 

400 kV między stacjami Mikuło-

wa i Czarna wybudowana w roku 

1963 była pierwsza linia w Pols-

ce, pracująca na napięciu 400 kV i 

jednocześnie jedną z ważniej-

szych linii przesyłowych w kraju. 

Po 57 latach pracy została zastą-

piona now linią o tym samym na-

pięciu. 

 

 

Budowa nowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna została 

zakończona i z powodzeniem przeszła próby napięcio-

we i testy. Wkrótce stanie się jednym z kluczowych e-

lementów systemu przesyłowego w Polsce. Nowe po-

łączenie zastąpi przestarzałą linię, od 1963 r. łączącą 

stacje elektroenergetyczne Mikułowa i Czarna. Zgodnie 

z ustaleniami z samorządami i zapowiedziami PSE, 

stara linia 400 kV zostanie rozebrana na odcinku od 

stacji Mikułowa (gmina Sulików) do istniejącego słupa nr 

233, zlokalizowanego w gminie Ruja. Prace będą 

prowadzone w 12 gminach województwa dolnośląskie-

go: Sulików, Siekierczyn, Lubań, Lubań Miasto, No-

wogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Zł-

otoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja. Roboty de-

montażowe rozpoczną się w najbliższych tygodniach i 

potrwają około sześciu miesięcy. Rozebranie starej linii 

to duże wyzwanie logistyczne dla wyspecjalizowanych 

ekip wykonawczych. Demontaż słupów rozpocznie się 

od zwinięcia przewodów. Następnie słupy zostaną poło-

żone na ziemi i pocięte na mniejsze części. Prefabryka-

ty fundamentów zostaną wyciągnięte koparką lub dźwi-

giem i wywiezione. 
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ELEKTROWNIA 

 

ATOMOWA 

W POLSCE 

Zaktualizowany Program Polskiej 

Energetyki Jądrowej (PPEJ) wprowadza 

m.in. harmonogram prac dotyczących 

budowy elektrowni atomowych w Polsce. 

Został przyjęty przez Radę Ministrów, 

zostanie wkrótce ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Monitor Polski. 

 

Budowa pierwszej 

elektrowni atomowej 

rozpocznie się w 2026r. 

 

Kolejna inwestycja ma 

wystartować w 2032 r. 

 

W obu elektrowniach 

zaplanowano po trzy 

reaktory. 
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Dokument otwiera drogę do budowy nuklearnej siłowni, przedstawia harmo-

nogram działań, wskazuje model reaktora i lokalizację. Aktualizacja podtrzy-

uje plan postawienia bloków o mocy od 6 do 9 GW. Mają to być wodne ciś-

nieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) – PWR, EPR. Takie jednostki to 

większość działających na świecie reaktorów. Produkowane i modernizowane 

od lat uchodzą za najbezpieczniejsze w branży. W Programie postanowiono 

nie rozpatrywać innych modeli reaktorów, jak BWR czy małe reaktory mo-

dułowe (SMR). W pierwszym przypadku po to, żeby nie komplikować pro-

cedur, a także dlatego, że na rynku PWR jest większa konkurencja. Natomiast 

SMR to wciąż jeszcze dojrzewające rozwiązanie, praktycznie bez komercyj-

nych rozwiązań. Dostępne na świecie reaktory PWR to AP1000 produkowany 

przez amerykańską firmę Westinghouse, koreański APR 1400 firmy KHNP, EPR 

francuskiej spółki Framatome, chiński Hualong One i rosyjskie konstrukcje 

WWER. Pierwsza elektrownia miałaby zostać zbudowana w Lubiatowie-Ko-

palinie lub Żarnowcu, czyli lokalizacjach wskazanych w PPEJ z 2014 r. W dal-

szej kolejności mogą to być tereny elektrowni systemowych w Bełchatowie 

lub Pątnowie. Założony wybór jednej wspólnej technologii dla wszystkich pla-

nowanych elektrowni, wybór jednego współinwestora strategicznego zwią-

zanego z dostawcą reaktorów i zakup przez państwo 100% udziałów w spółce 

celowej PGE EJ1. Po wyborze partnera strategicznego Skarb Państwa ma mieć 

w niej minimum 51% udziałów. Planowane działania obejmują wybór techno-

logii dla dwóch planowanych elektrowni w 2021 r., a w 2022 r. uzyskanie de-

cyzji środowiskowej i lokalizacyjnej oraz podpisanie umowy z dostawcą tech-

nologii i generalnym wykonawcą. W 2025 r. powinno zostać wydane zezwole-

nie na budowę przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, a w 2026 r. roz-

poczęłaby się budowa, tak by w 2032 r. przeprowadzić rozruch i synchronizac-

ję pierwszego reaktora elektrowni i rok później oddać go do eksploatacji. W 

2035 i 2037 r. do użytku weszłyby dwa kolejne reaktory pierwszej elektrowni 

jądrowej. Trzy reaktory drugiej elektrowni, według harmonogramu, byłyby 

uruchamiane w latach 2039–2043. 

 

 

Podobno ostatnie badania wykaza-

ły, iż większość naszego społeczeń-

stwa akceptuje potrzebę budowy 

elektrowni atomowej. 

 

https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59507,pge-nie-doprowadzi-do-budowy-elektrowni-jadrowej-w-polsce
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oze 
w Białym Borze 

 

FARMA WIATROWA 
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Farmę, w ramach której powstaną 42 wiatraki, 

buduje spółka Biały Bór Farma Wiatrowa, należąca 

do hiszpańskiego inwestora - Grupy 

UrielInversiones. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć 

się kolejne przedsięwzięcie Grupy - budowa farmy z 

sześcioma turbinami w Dębnicy Kaszubskiej w 

pobliżu Słupska. Pod względem mocy 

zainstalowanej farma w Białym Borze będzie jedną 

z trzech największych zielonych elektrowni tego 

typu w Polsce. Wytworzona tu energia będzie w 

stanie zasilić ponad 100 tys. gospodarstw 

domowych, przyczyniając się do rocznej redukcji 

emisji CO2 o ponad 370 tys. ton. Budowa tej farmy 

stała się możliwa dzięki  zakończonej inwestycji w 

pobliży żydowa o ktorej wcześniej wspominaliśmy. 

Chodzi o stację Żydowo-Kierzkowo, należącą do 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

Przygotowania do rozpoczęcia przedsięwzięcia 

trwały kilka lat. Inwestycja będzie miała znaczenie 

dla budżetu gminy Biały Bór  przez kolejne 30 lat. 

Szacuje się, że korzyści dla budżetu Białego Boru 

wyniosą nawet ok. 3 mln zł rocznie. Uzgodniono 

także, że spółka na własny koszt wyremontuje część 

dróg gminnych i powiatowych oraz wybuduje nowe 

odcinki.  

W Białym Borze w rozpo-

częła się budowa jednej 

z największych w Polsce 

farm wiatrowych, o łącz-

nej mocy 145 MW . War-

ta około 675 mln zł in-

westycja ma być gotowa 

wiosną 2022 roku. 

 

 

 



29 
 

 

  

 

Stacje elektroenergetyczne 

najwyższych napięć 
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Stacja elektroenergetyczna jest to 

zespół urządzeń służących do: 

 przetwarzania i rozdziału (stacja 

transformatorowo-rozdzielcza) 

albo 

 tylko do rozdziału energii elek-

trycznej (rozdzielnia, czyli stacja 

rozdzielcza), albo 

 tylko do transformacji energii 

elektrycznej (stacja transfor-

matorowa), 

Stacja elektroenergetyczna  tworzy 

węzeł w sieci elektroenergetycznej. 

Zespół tych urządzeń znajduje się na 

ogrodzonym terenie lub we wspól-

nym pomieszczeniu (obudowie, o-

biekcie ) 

Stacja elektroenergetyczna – przekrój, rozmieszcze-

nie istotnych urządzeń na przykładowym obiekcie: 

A, B: wejścia różnych linii elektroenergetycznych   

1. wejście liniowe  

2. linka odgromowa  

3. przewody linii napowietrznej  

4. ogranicznik przepięć  

5. odłącznik  

6. wyłącznik 

 7. przekładnik prądowy  

10. nastawnia 

 11. ogrodzenie  

12. wejście liniowe 

 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Electrical_substation_model_(side-view).PNG
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stacja_transformatorowa
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stacja_transformatorowa
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_sieci_elektroenergetycznej
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W skład stacji elektroenergetycznej wchodzą następujące 
elementy: 

 szyny zbiorcze (oszynowanie) 

 pola rozdzielni 

 stanowiska transformatorów lub autotransformatorów 

 stanowiska przekształtników (stacje prądu stałego) 

 pomieszczenia urządzeń pomocniczych 

 nastawnie (sterownie). 

Szyny zbiorcze (także obejściowe) to miejsce połączenia linii i 
transformatorów. W zależności od rodzaju stacji i jej znaczenia  
 
Pola rozdzielni składają się z toru prądowego i jego wyposażenia 
w urządzenia główne i pomocnicze wraz z konstrukcjami 
wsporczymi. Rozróżnia się na stacjach rozdzielnie: 

 liniowe napowietrzne i kablowe 

 transformatorowe 

 łącznika szyn – sekcyjne i systemowe. 
Powyższe  trzy pola stanowią główny tor prądowy. Poza tymi 
polami występują też pola: 

 potrzeb własnych 

 pomiarowe (pomiar prądu i napięcia) 

 odgromowe 

 uziemiające szyn. 
Stanowiska transformatorów to miejsca usytuowania 
transformatora na stacji wraz z urządzeniami pomocniczymi np. 
instalacja do zraszania transformatora. 
 
Pomieszczenia urządzeń pomocniczych to zazwyczaj 
tzw. akumulatornie i rozdzielnie potrzeb własnych prądu 
stałego i pomocniczego napięcia przemiennego do zasilania 
sprężarek, zbiorników z gazowym czynnikiem izolacyjnym 
(powietrze, sześciofluorek siarki itp.). 
 
W nastawni są zazwyczaj zlokalizowane układy sterowania i 
nadzoru przy urządzeniach związanych z danym polem i są to 
układy: 

 sterowania urządzeń 

 elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) 

 synchronizacji 

 regulacji napięcia 

 lokalizacji uszkodzeń linii 

 pomiarów lokalnych (prąd elektryczny, napięcie 

elektryczne, moc czynna i bierna) 

 telemechaniki 

 rezerwacji lokalnej wyłączników. 

 
 

 

 

 

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ 
 
1. Stacje przyelektrowniane i systemowe 

Stacje elektroenergetyczne przyelektrowniane systemowe o górnym 

napięciu 400 kV i 220 kV z miejscem wyprowadzenia mocy z bloków 

o mocy 100 MW i większej, posiadające powiązania liniowe(400, 220 

i 110 kV) z Krajowym Systemem Energetycznym.   

 

2. Stacje międzysystemowe 

Stacje posiadające powiązania liniowe (400, 220 i 110 kV) z  innymi 

systemami elektroenergetycznymi współpracującymi, mające bezpo-

średnie połączenia z systemami energetycznymi innych państw. 

 

3. Stacje systemowe 

Stacje o górnym napięciu 400 kV i 220 kV z transformacją lub bez 

transformacji 400/220 kV, posiadające powiązania liniowe na na-

pięciu 400, 220 kV z KSP oraz poprzez transformację 400/110 lub 

220/110 kV powiązania z siecią dystrybucyjną 110 kV. 

 

4. Stacje systemowe z miejscem odbioru przez odbiorcę 

końcowego 

Stacje elektroenergetyczne o górnym napięciu 400 kV i/lub 220 kV 

z miejscem odbioru energii przez odbiorcę końcowego i/lub poprzez 

dodatkową transformacje 400/110 kV lub 220/110 kV z miejscem 

odbioru energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybu-

cyjnego. 

 

5. Stacje odbiorcze 

Stacje elektroenergetyczne o górnym napięciu 400 kV i/lub, 220 kV 

posiadające powiązania z siecią przesyłową co najwyżej dwoma li-

niami 400 kV lub 220 kV, z miejscem odbioru energii eklektycznej 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego po stronie 110 kV auto/ 

transformatorów 400/110 kV lub 220/110 kV 

 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szynoprzew%C3%B3d
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pole_rozdzielni
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Autotransformator
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przekszta%C5%82tnik
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nastawnia_(elektroenergetyka)
https://pl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Akumulatornia&action=edit&redlink=1
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_sta%C5%82y
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_sta%C5%82y
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Heksafluorek_siarki
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elektroenergetyczna_automatyka_zabezpieczeniowa
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Moc_czynna
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Moc_bierna
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Telemechanika
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pomyśl o swoim 

dalszym 

kształceniu 

 Z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 17 lipca 
br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie po raz 21 podsumo-
wano Ranking Szkół Wyższych, organizowany przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy 2020. 

W rankingu pod uwagę wzięto 29 wskaźników zgrupowanych w  sie-
dem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał nau-
kowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność 
i Umiędzynarodowienie. Jest jednym z czterech, które posiadają 
międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Metodologię 
rankingu opracowała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała 
Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. 

Oto zwycięska piątka uczelni: 
1     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

2     Uniwersytet Warszawski 
3     Politechnika Warszawska 
4     Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie 
5     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   

w Poznaniu 
 

 

 

Najpopularniejsze kierunki kształ-
cenia związane  wyłącznie z  elek-
tryką to:  

 automatyka i robotyka 
 elektronika i telekomunikacja, 
 elektrotechnika, 
 energetyka, 
 informatyka, 

 mechatronika. 

We wszystkich tych kierunkach - oprócz mechatroniki, gdzie przo-

dowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  Kra-

kowie – na czele rankingu znajdowała się Politechnika Warszawska. 

Dodać też należy, że w kierunkach elektronika i telekomunikacja, e-

lektrotechnika drugie miejsca zdobyła AGH, a trzecie Politechnika 

Wrocławska, a w kierunku automatyka i robotyka drugie miejsce 

zajęła Politechnika Poznańska, a trzecie AGH. 
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Pierwsze ogniwa słoneczne zdolne 

do zasilania codziennych urządzeń 

elektrycznych zostały wyproduko-

wane w latach 50. zeszłego wieku w 

Bell Labs w New Jersey. W tam-tych  

czasach panele krzemowe  by-ły 

niezwykle drogie i przetwarzały 

zaledwie 6 proc. światła słoneczne-

go  na energię elektryczną. Od tego 

czasu koszty produkcji drastycznie 

spadły, a dzisiejsze krzemowe ogni-

wa słoneczne mogą zamieniać na-

wet do 22 proc. światła słoneczne-

go w energię elektryczną. Problem 

jest w tym, że to już maksimum ich 

wydajności. 

Zapowiada się rewolucja w foto-

woltaice i to już wkrótce.   Opra-

cowano Perowskity czyli związki 

nieorganiczne o wiele większym 

potencjale które już wkrótce mogą 

całkowicie zastąpić krzem. Grupa 

materiałów zwanych  perowskita-

mi jest wykorzystywana do stwo-

rzenia kolejnej generacji paneli 

słonecznych, które mogą być dwa 

razy bardziej wydajne niż obecne 

modele. Są również tak  elastycz-

ne, że można je „owinąć” wokół 

całych budynków 
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To naukowcy z  Uniwersytetu w Oks-

fordzie dokonali wielkiego przełomu 

w 2018 roku. Dzięki powlekaniu krze-

mu perowskitem osiągnęli 28 proc. 

wydajności. Firma szacuje, że może 

ona ostatecznie osiągnąć 40 proc. 

albo i więcej. Większa wydajność og-

niw słonecznych umożliwi instalac-

jom produkcję większej ilości energii 

obniży koszty, a także powierzchnię, 

pracę i sprzęt potrzebny do eksplo-

atacji. 

Eksperci z Oksfordu mają nadzieję, że pe-

rowskit całkowicie zastąpi krzem. W nadcho-

dzących dekadach, panele solarne pokryte 

perowskitami mają jeszcze bardziej zwięk-

szyć wydajność, zmniejszyć wagę i koszty 

transportu sprzętu fotowoltaicznego – mówi 

VarunSivaram, ekspert ds. energii i autor 

książki o fotowoltaice pt. „Oswajanie Słoń-

ca”. Mówi on, że w miarę rozwoju technologii 

perowskit może być natryskiwany lub wgnia-

tany w elastyczne powierzchnie. Półprzeź-

roczyste powłoki solarne można będzie owi-

nąć wokół całych budynków 
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hybrydowy 

magazyn energii 

Projekt ten jest wspierany 

przez Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska RP i realizowa-

ny we współpracy z polskimi 

firmami: Polskimi Sieciami 

Elektroenergetycznymi S.A. 

Energą Operator S.A. i Ener-

gą OZE S.A. W projekcie u-

czestniczą: Japońska organi-

zacja rządowa NEDO (New 

Energy and Industrial Tech-

nology Development Orga-

nization) wraz z partnerami 

– Hitachi, Ltd., Showa Den-

ko Materials Co. Ltd. oraz 

Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation.  

Na terenie farmy wiatrowej Bystra 
pod Gdańskiem trwa faza demon-
stracyjna największego, hybrydo-
wego magazynu energii BESS w 
Polsce. Ma on wspierać rozwój e-
nergetyki odnawialnej. 

 

Hybrydowy magazyn energii BESS jest najwięk-
szym magazynem energii w Polsce, który wyko-
rzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyj-
ściowej w połączeniu z bateriami kwasowo-oło-
wiowymi. Wykorzystanie tych dwóch technologii 
umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w 
funkcji minimalizacji kosztów. Testy magazynu 
umożliwią ocenę skuteczności tego rozwiązania w 
„wygładzaniu” krótkoterminowych wahań mocy 
czynnej generowanej przez farmę wiatrową oraz 
zapewnieniu koniecznej rezerwy mocy do równo-
ważenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
(„bilansowanie obciążeń”). Moc zainstalowana w 
źródłach odnawialnych w Polsce, w tym generacja 
energii z farm wiatrowych rośnie i będzie rosła. 
Jest to szczególnie widoczne w północnych regio-
nach kraju, gdzie występują korzystne warunki 
wietrzności 
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Pojawienie się dużych ilości wytwarzanej energii ze 

źródeł wiatrowych może zwiększać ryzyko destabi-

lizacji systemu elektroenergetycznego. Będzie temu 

towarzyszyć zmniejszanie zdolności bilansowania ob-

ciążeń. Linie elektroenergetyczne posiadają ograni-

czone zdolności przesyłowe do wprowadzania do sieci 

dużych wolumenów wytwarzanej energii wiatrowej. 

Moce krajowych elektrowni szczytowo-pompowych, 

które są wykorzystywane do bilansowania obciążeń, 

mogą być niewystarczające. Generuje to potrzebę 

opracowania systemu stabilizującego sieć elektroe-

nergetyczną, który umożliwi wprowadzanie dużych 

ilości energii ze źródeł odnawialnych i pozwoli na op-

tymalizację związanych z tym kosztów. 

Magazyn BESS  składa się z: 

 baterii litowo-jonowych o wy-

sokiej mocy wyjściowej (1 MW 

-0,47 MWh) 

 baterii  kwasowo-ołowiowych 

 o dużej pojemności (5 MW-

26,9 MWh) wyprodukowane 

przez Showa Denko Materials; 

 system BESS-DCS (system ste-

rowania) wyprodukowany 

przez Hitachi, który umożliwia 

sterowanie tymi dwoma ro-

dzajami baterii; 

 system przekształcania energii 

elektrycznej PCS (Power Con-

version System) o mocy 6 

MW, dostarczony przez Hita-

chi ABB Power Grids. 
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NOWOŚĆ W EKSPLOATACJI FARM NA MORZU 

W stoczni CEMRE w Yalova w Turcji zwo-

dowano statek który zostanie wykorzys-

tany do działań związanych z konserwac-

ją farm wiatrowych. jednostka zwana 

Groene Wind zostanie bezpośrednio wy-

czarterowana do Siemens Gamesa Re-

newable Energy (SGRE) na 15 lat w celu 

konserwacji morskich farm wiatrowych 

Rentel i Mermaid & Seastar (znanych ja-

ko SeaMade) w Belgii. Będzie to pierwszy 

na świecie dwukadłubowy pojazd typu 

DP2, który będzie obsługiwał trzy różne 

farmy wiatrowe. Producent jednostki fir-

ma DEME twierdzi, że inwestując w taki 

statek, może teraz zaoferować cały pa-

kiet usług dla morskiej energetyki wiatro-

wej - od instalacji aż po konserwację. 

 

Katamaran do obsługi 

jednostek morskich 

Katamaran o długości 60 m będzie wyposażony w pomost  

z kompensacją ruchu i statek-córkę, aby bezpiecznie prze-

nosić techników do turbin wiatrowych. Statek może pomieś-

cić do 24 techników i załogi żeglarskiej.  
 

 

Farmy offschore 

(wiatrowe na morzu) 
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PROGNOZY  W ROZWOJU FARM OFFSCORE 

PROGNOZA ROZWOJU FARM W EUROPIE 

 

 Morska energetyka wiatrowa w Europie 

ma osiągnąć moc 40 GW do 2025 r, z cze-

go  30 GW z pobliża brzegu (<70 km) i 10 

GW z daleka od brzegu (> 70 km).  Odleg-

łość od portu ma duży wpływ na  koszty 

budowy i eksploatacji, choć tam są naj-

bardziej korzystne warunki wietrzne. 
 

Zależność  nakładów inwestycyjnych i eksploatacyj-

nych kosztów (łącznie)od lokalizacji farmy od brzegu 
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[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym miejscu 

w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby 

zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.] 

 

 

 

Zachodzące obecnie w bardzo szybkim tempie zmiany kli-

matu wymuszają na rządach wszystkich państw na świe-

cie wdrażanie nowatorskich i ekologicznych procesów wy-

twarzania energii i zamykanie tych, które odpowiadają za 

poważne zanieczyszczenie środowiska. Jednym z najlep-

szych odnawialnych źródeł energii są elektrownie wiatro-

we, wytwarzające energię z wiatru, który napędza śmigła 

turbin zainstalowanych na wysokich masztach. Przy pro-

dukcji takiej energii nie spala się żadnego paliwa, przez co 

uważana jest ona za jedną z najbardziej przyjaznych dla 

środowiska. Jak wszystko jednak także i farmy wiatro-

we generują jakiś koszt środowiskowy. Są one bowiem 

odpowiedzialne za śmierć ptaków i nietoperzy, które zde-

rzają się z masztami i ze śmigłami turbin wiatrowych. 

Badacze z Norwegii postanowili sprawdzić, czy nie istnieją proste i 

ekonomiczne metody poradzenia sobie z tym problemem i zredu-

kowania liczby ptaków ginących w zderzeniu ze śmigłami turbin. 

W przeciwieństwie do człowieka, ptaki mają oczy umieszczone po 

bokach, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować swoje oto-

czenie w poszukiwaniu zarówno drapieżników, jak i potencjalnych 

ofiar. Badacze sprawdzili, czy pomalowanie jednego śmigła w każ-

dej turbinie na czarno w jakiś sposób zwróci uwagę ptaków. Na 

farmie gdzie stoi osiem turbin wiatrowych, w czterech pomalowa-

no pojedyncze śmigła na czarno, a w czterech nie wprowadzano 

żadnych zmian. Wyniki okazały się jednoznaczne. Liczba ptaków 

zabitych przez turbiny, w których jedno śmigło było pomalowane 

na czarno, była niższa o ponad 70 proc. od liczby turbin, w których 

wszystkie śmigła miały ten sam kolor. 

 

Wiatraki i ptaki 

Turbiny wiatrowe masowo mordują ptaki, twierdzi część ekologów sprzeciwiająca się stawianiu nowych 

farm wiatrowych, które mogą być jednym z najlepszych odnawialnych źródeł energii. 

 Naukowcy dają jednoznaczną odpowiedź jak prosto i łatwo można ten 

problem rozwiązać  

JASNE STANOWISKO NAUKOWCÓW 

"malujmy skrzydło śmigła" 

https://spidersweb.pl/bizblog/energia-wiatrowa/
https://spidersweb.pl/bizblog/energia-wiatrowa/
https://spidersweb.pl/2019/04/farmy-wiatrowe-na-baltyku.html
https://spidersweb.pl/2019/04/farmy-wiatrowe-na-baltyku.html
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W realizacji budowy nowej linii zostanie wyko-

rzystana metoda płużenia. PGE Dystrybucja 

wyjaśnia, że ma ona szczególnie zastosowanie 

na terenach mocno zalesionych i trudno dostęp-

nych, a polega  na wykorzystaniu maszyn, które 

pozwalają na minimalne naruszenie gruntu w 

trakcie prowadzonych prac. Wykorzystanie płu-

żenia umożliwia układanie infrastruktury świa-

tłowodowej i elektroenergetycznej na długich 

dystansach, pozwalając przy tym na układanie 

kilku linii jednocześnie. W związku z brakiem 

podsypki w metodzie płużenia konieczne jest 

wykorzystanie specjalnych kabli elektroenerge-

tycznych o wzmocnionej powłoce zewnętrznej. 

Przedmiotowa inwestycja jest trzecią, w realizacji 

której wykorzystano metodę płużenia w Oddziale 

Białystok. 

Metoda płużenia 

stosowana w PGE  

PGE Dystrybucja Oddział 

Białystok przystąpiła do 

budowy w obrębie Pusz-

czy Knyszyńskiej nowego 

odcinka linii średniego 

napięcia ,która łączyć bę-

dzie linie SN Słójka- So-

kółkai Gródek-Wasil-ków.  

W realizacji budowy zo-

stanie wykorzystana me-

toda płużenia. Za kwotę 

1,1 mln złtę wybudowane 

zostanie 7 km linii śred-

niego napięcia. Pierwsza 

część inwestycji zostanła 

zakończona w listopadzie, 

a inwestycja zakończy się 

w styczniu 2021 roku 
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Układanie kabli i rurociągów z wykorzystaniem pługa ma 
blisko 100-letnią historię. Po raz pierwszy technologię 
płużenia zastosowano w Stanach Zjednoczonych w 1912 
roku. Posłużyła ona do ułożenia kabli telefonicznych. Z 
czasem, w miarę wzrostu doświadczenia i możliwości 
sprzętu, metodą tą, oprócz kabli, zaczęto układać rów-
nież rurociągi. W Polsce technologia płużenia jest na razie 
w ograniczonym stopniu stosowana do układania kabli.  
Przy układaniu kabli mogą one być rozwijane z bębnów 
zainstalowanych na oddzielnych pojazdach i 
równocześnie układane w gruncie. Małe bębny kablowe, 
o wadze do 1250 kg, mogą być zawieszane bezpośrednio 
na pługoukładaczu. Bez problemu metodą płużenia 
można układać kable podczas przekraczania niewielkich 
rzek i strumieni Pługoukładacze są również wykorzysty-
wane do układania rur i kabli wzdłuż torów kolejowych 
oraz autostrad. Technologia płużenia z pewnością atrak-
cyjna jest również dla rynku polskiego. Krajowe  doświad-
czenia w jej stosowaniu są jeszcze niewielkie, ale można 
przypuszczać, że podstawowe jej zalety – szybkość i niski 
koszt – będą również docenione przez inwestorów i firmy 
wykonawcze.  

Według wskaźników 

zachodnich przy ukła-

daniu kabli metodą 

płużenia można za-

oszczędzić nawet do 

50% kosztów. Wyko-

rzystując nowoczes-

ną technikę lasero-

wą, możliwa jest in-

stalacja linii kablo-

wych z ciągłą kontro-

lą  i to bardzo dokład 

ną głębokości ich u-

kładania. 
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Elektrownia Dolna Odra 
 

 

 

 

 

nowe bloki gazowo-parowe 

W Elektrowni Dolna Odra trwają prace związane z bu-

dową dwóch niskoemisyjnych bloków energetycznych 

gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW. PGE 

GiEK podpisała już z Polskimi Sieciami Elektroenerge-

tycznymi umowę o przyłączenie nowych bloków do 

sieci przesyłowej i umowę z GAZ-SYSTEM na przyłą-

czenie elektrowni do sieci gazowej. Wyprodukowana 

w nowych jednostkach energia elektryczna pozwoli na 

zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Nowe bloki zas-

pokoją potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospo-

darstw domowych a ich uruchomienie pozwoli na 

ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie. 

Inwestycja jest warta prawie 4 miliardy złotych. W 

szczytowym momencie liczba pracowników przy bu-

dowie może dojść nawet do 4 tysięcy. Na pewno po-

jawi się wiele firm, nie tylko polskich, ale także zagra-

nicznych, bo to nowoczesna inwestycja. Głównym wy-

konawcą dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej 

mocy 1400 megawatów jest konsorcjum firm General 

Electric i Polimex Mostostal. Prócz budowy bloków ga-

zowych, zostanie też wybudowany gazociąg, zmoder-

nizowana też zostanie sieć przesyłowa wokół elektro-

wni. 

 

Elektrowni Dolna Odra 

 jest,  elektrownią cieplną 

 opalaną węglem kamien-

nym. Wchodzi w skład 

grupy kapitałowej PGE. 

Należy do firmy PGE 

Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Jest 

to jedyna potężna elek-

trownia w naszym woje-

wództwie. Zlokalizowana 

w miejscowości  Nowe 

Czarnowo koło Gryfina 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Grupa_Energetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_G%C3%B3rnictwo_i_Energetyka_Konwencjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_G%C3%B3rnictwo_i_Energetyka_Konwencjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_G%C3%B3rnictwo_i_Energetyka_Konwencjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Czarnowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Czarnowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfino
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Koszalin na drodze od 

Okręgu Energetycznego, 

do Koncernu Energetycznego ENERGA 
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Po zakończeniu II WŚ 

W marcu 1945 r w miejsce niemieckiej spółki ak-

cyjnej Energieversorgung Westpreussen A.G.  za-

rządzającej w czasie wojny energetyką na naszym 

terenie, powołano polskie przedsiębiorstwo Elek-

trownie Okręgu Pomorskiego. Działało ono od 11 

maja 1945 jako Zjednoczenie Energetyczne Okrę-

gu Pomorskiego. Obejmowało swym obszarem 

województwo pomorskieg ( w tym Koszalin)i woj.  

gdańskie. Rok później zjednoczenie to podzielono 

na dwa przedsiębiorstwa: Zakład Energetyczny 

Pomorza i Zakład Energetyczny Wybrzeża, pod-

porządkowane centrali Zjednoczenia które z kolei 

podporządkowane było Centralnemu Zarządowi 

Energetyki. W roku 1948 przeprowadzono nowy 

podział państwa na okręgi energetyczne. Z daw-

nego Zjednoczenia  Energetycznego Okręgu Po-

morskiego wydzielono Zjednoczenie Energetycz-

ne Okręgu Bydgoskiego. Wprowadzono nową or-

ganizację i powołano m.in. Zakłady Energetyczne 

Okręgu Północnego z siedzibą w Bydgoszczy. O-

bejmowały one swą działalnością teren woje-

wództwa bydgoskiego, gdańskiego, olsztyńskie-

go, częściowo koszalińskiego, poznańskiego i bia-

łostockiego. Zjednoczeniu podlegały elektrownie, 

zakłady rozdzielcze ( obecnie operatorzy sieci dy-

strybucyjnej), zakłady zbytu energii ( sprzedawca 

energii), zakłady remontowe i laboratoria liczni-

kowe. 

 

Kablowanie jednej z ulic Koszalina ( zdjęcie z 

prasy)  

 

Kablarze przy wykonywaniu mufy. 

 

Mechanicy na elektrowni wodnej. 

 

 

 

 

Marian Orłowski, 
w latach 1950 . 1967 pełnił  funkcję  
Dyrektora Zakładu Sieci Elektrycz-
nych w Białogardzie, następnie Za-
kładu Energetycznego Białogard 
później Zakładu Energetycznego Ko- 
szalin. 
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Lata 1952 - 1988 

W 1952 roku elektroenergetykę podzielono na 

sześć okręgowych zarządów energetycznych, któ-

re zlikwidowano dopiero w 1988 roku. Struktura 

organizacyjna na przestrzeni lat podlegała wielu 

zmianom, ale dotyczyły one w zasadzie szczebla 

centralnego, zarządzającego polską elektroener-

getyką.  Początkowo, po wyzwoleniu,  energetyka 

znalazła się w kompetencjach Ministerstwa Prze-

mysłu. 27 marca 1947 roku utworzono Ministers-

two Przemysłu i Handlu (wraz z energetyką). 10 

lutego 1949 roku powstało Ministerstwo Górnic-

twa i Energetyki, a 7 marca 1950 roku kompeten-

cje resortu elektroenergetyki przekazano do Mi-

nisterstwa Przemysłu Ciężki. 15 lutego 1952 roku 

utworzono Ministerstwo Energetyki, które 1 lipca 

tego roku, posiadało sześć okręgów energetycz-

nych: 

 Centralny – z siedzibą w Warszawie 

 Wschodni – z siedzibą w Radomiu 

 Południowy – z siedzibą w Katowicach 

 Dolnośląski – z siedzibą we Wrocławiu 

 Zachodni – z siedzibą w Poznaniu 

 Północny – z siedzibą w Bydgoszczy 
Koszalin należał do okręgu Północnego. 

Okręgi grupowały całość elektroenergetyki (sieci, 

stacje, rozdzielnie, elektrownie,elektrociepłownie) 

na określonym terenie. Miały one rangę przedsię-

biorstw państwowych, a podległe im jednostki o 

ograniczonej swobodzie działania, otrzymywały z 

okręgów wskaźniki do realizacji (fundusze płac, 

remonty, inwestycje itd.). 

 

Dotkliwe braki personalne, szcze-

gólnie w zakładach, uzasadniały 

istnienie okręgów, które dyspono-

wały wysoko wykwalifikowaną kad-

rą techniczną, ekonomiczną i praw-

niczą. W następnych latach i wraz z 

napływem fachowców do branży, 

rola okręgów zaczęła maleć, a w 

ostatnim okresie swej działalności 

stanowiły wręcz przeszkodę w roz-

woju polskiej elektroenergetyki. 

Okręgi przetrwały do roku 1988. 

 

 

 

Koszalińscy energetyce z tego okresu. 
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Lata 1989-2004 

OKRES GŁĘBOKICH PREZEMIAN 

Rok 1989 stanowił istotny punkt zwrotny w historii ener-
getyki. Po likwidacji okręgów energetycznych, funkcjonu-
jące w nich zakłady, w tym ówczesne zakłady energetyczne 
stały się samodzielnymi przedsiębiorstwami państwowymi. 
Zakładów energetycznych w kraju było aż 33. W tej liczbie 
Zakład Energetyczny Koszalin. Wszystkie zostały  rzucene 
na głęboką wodę samodzielności prawnej i ekonomicznej 
bez  zbyt dużego doświadczenia w korzystaniu z niej.  Po-
nadto otworzyły się w tym czasie drzwi na zachód . Zakłady 
energetyczne zaczęły być poddawani presji zachodnich 
dostawców technologii, aparatury i sprzętu. Szybko okaz-
ało się, że proces restrukturyzacji energetyki dopiero się 
rozpoczął. Już wkrótce zaczęto rozważać jej prywatyzację i 
nieco później proces urynkowienia. Rozpoczął się okres 
powszechnego uczenia się, szkoleń kadry w wielu zakre-
sach a w szczególności uwarunkowań prawnych, związa-
nych z konkurencją z ekonomiką przedsiębiorstw oraz po-
znawaniem nowoczesnych technologii energetycznych w 
sektorze dystrybucji i handlu energią energetyczną. Dzięki 
temu dość szybko pozbyliśmy się kompleksów w kontakt-
ach z zachodnimi partnerami zainteresowanymi  prywaty-
zacją sektora. Byli wręcz często zadziwieni naszą wiedzą 
nie tylko techniczną ale też interdyscyplinarną. Zabawnie 
wyglądały czasami spotkania z potężnymi firmami ener-
getycznym zainteresowanymi kupnem Zakładu Energe-
tycznego  ( lub części udziałów). Z ich strony w spotkaniach 
uczestniczyło z zasady wielu specjalistów wąsko ukierun-
kowanych zaś z naszej strony wyczerpujących pełnych in-
terdyscyplinarnych odpowiedzi udzielało im często kilka 
osób. Podejście rządu do prywatyzacji zmieniało się. 
Ostatecznie sprywatyzowano jako pierwszy Górnośląski Za-
kład Elektroenergetyczny SA (2001) i Warszawski STOEN 
(2002) po wcześniejszym przekształceniu wszystkich przed-
siębiorstw państwowych w spółki akcyjne co miało miejsce 
w roku  1993.Z najistotniejszych kamieni milowych tego 
okresu głębokich przemian należy wymienić: wprowa-
dzenie regionalnych cen energii elektrycznej zależnych 
od obszaru działania spółki dystrybucyjnej, przyjęcie przez 
Sejm RP Ustawy Prawo energetyczne, zatwierdzenie przez 
Prezesa URE pierwszych taryf energii elektrycznej oraz kon-
solidację Zakładów Energetycznych w Koncerny Energe-
tyczne. ( 2003-2005).Koncern Energa powstał 31 grudnia 
2004 z ośmiu Zakładów Energetycznych ( Koszalin, Słupsk, 
Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz).Wiodącym 
Zakładem był Zakład Energetyczny Gdańsk, stąd tam mieści 
się główna siedziba koncernu także i obecnie.  
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Reprezentanci ośmiu Zakładów Energetycznych po podpisaniu aktu 
konsolidacji i powstaniu Koncernu Energetycznego ENERGA. 

 

Reprezentanci ZE Koszalin S.A. od lewej Roman Rolski, Krzysztof 
Łukasik, Jarosław Ciechanowicz i Zenon Lenkiewicz 

 

 

Pierwszy Zarząd koncernu ENERGA ( Waldemar Bartelik, Leszek 

Nowak. Krzysztof Peretko) 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

1989-2006 

 
 1987- Likwidacja Okręgów Energetycznych z pozostawieniem 

tylko jednej struktury Okręgowych Dyspozycji Mocy podleg-

łych Państwowej Dyspozycji Mocy.  

 1987 -1 stycznia zakłady podległe Okręgom Energetycznym, 

w tym i zakłady energetyczne, otrzymały status Przedsię-

biorstwa Państwowego. 

  1987 -23 października powołano Wspólnotę Energetyki 

i Węgla Brunatnego by ją szybko rozwiązać (31 września 

tegoż roku).  

 1993- Na mocy zarządzenia MPiH z 9 lipca wszystkie 33 za-

kłady energetyczne przekształcono w spółki Skarbu Państwa 

 1995 -Październik. Połączenie polskiego systemu elektroener-

getycznego z zachodnioeuropejskim systemem UCTPE.  

 1996- 1 października. Likwidacja Ministerstwa Przekształceń 

Własnościowych, przejęcie kompetencji tego resortu przez 

Ministerstwo Skarbu Państwa.  

 1997- 10 kwietnia. Przyjęcie przez Sejm RP Ustawy Prawo 

energetyczne.  

 1997 -15 października. Nadanie statusu Urzędowi Regulacji 

Energetyki, powołanie Prezesa URE.  

 1997-4 grudnia. Formalne wejście w życie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 Prawo energetyczne 

 1999 -Marzec. Zatwierdzenie przez Prezesa URE pierwszych 

taryf energii elektrycznej 

 2002 -15 października. Prywatyzacja Stoen SA.  

 2003- 1 stycznia. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych 

z północnozachodniej części Polski – powstaje Enea SA. 

  2004 -30 kwietnia. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyj-

nych południowozachodniej części Polski. Powstaje ,Energia-

Pro Koncern Energetyczny SA.  

 2004-1 lipca. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych 

południowej części Polski. Powstaje Enion SA.  

 2004 31 grudnia. Konsolidacja ośmiu spółek dystrybucyjnych 

północnej i środkowej Polski. Powstanie Koncernu Energe-

tycznego Energa SA.  

 2005 7 czerwca. Decyzja o powołaniu Energetyki Podkarpac-

kiej. 

 2005 28 czerwca. Powołanie Spółki Akcyjnej Wschodnia 

Grupa Energetyczna. 

 2006 28 marca. Przyjęcie przez Radę Ministrów „Programu 

dla energetyki” zakładającego konsolidację sektora.  

 2006 6 grudnia. Powołanie Energetyki Południe SA. 
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Mikołaj  SEP-owiec  jedzie z 

paczkami na Litwę 

Większości członkiń(ów) naszego Oddziału akcja 

ta jest z pewnością znana. Uczestniczymy w tej 

akcji już siódmy rok i to jako jej organizatorzy. 

Nieco wcześniej była ona organizowana przez 

Oddział Koszaliński Straży. Po wycofaniu się 

inicjatorów przejęliśmy to dzieło. Rok bieżący 

ma szczególne ograniczenia w tego rodzaju 

działalności. Szczęśliwie parę tygodni temu 

zniesiono obowiązkową kwarantannę dla przy-

jeżdżających z Polski na Litwę. Szybko przystą-

piliśmy do akcji i wszystko wskazuje że szczęśl-

wie dojdzie ona do skutku. Współpracujemy z 

polską szkołą podstawową w miejscowości Pi-

kieliszki oraz Domem Kultury w miejscowości 

Rudomino. To ośrodki z dominującą mniejszoś-

cią pochodzenia polskiego. To do dzieci z tej 

szkoły, oraz zespołu tanecznego w Rudominie 

wybierają się ze świątecznymi paczkami dwaj 

nasi koledzy Ignacy Chrzanowski oraz Bronisław 

Olenkowicz. Cieszymy się że mimo istotnych 

zmian w grupie osób i podmiotów sponsorują-

cych akcję mikołaj nie będzie uboższy niż w la-

tach ubiegłych. Oby do czasu wyjazdu sytuacja 

"pandemiczna" nie pogorszyła się i nie było pro-

blemów z kwarantanną. Jesteśmy dobrej myśli.  
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Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,      

odpoczynku w rodzinnym gronie,  oraz             

pasma sukcesów  i spełnienia                  

najskrytszych marzeń                                                   

w nadchodzącym                                                      

2021 roku, składa                                                  

Zarząd Oddziału 
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Wygląda jak korpus nowoczesnej 

choinki, prawda? 

 

 

To nie uliczny pisuar, a 90-letnia 

stacja transformatorowa. Wspaniały, 

pracujący zabytek w Czarnkowie. 

Brawo ENEA. 

 

Nazwa TANDETA to chyba przesada. Jeszcze do tego 

lokalizacja na starówce w Gdańsku. Jak tak można? 

 

"Elektromobilna"  żona naszego kolegi (A B).  
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Potrafią górale przewidzieć pogodę, po-

trafią i elektrycy przewidzieć zdarzenia. 

Niezawodny nasz emeryt Leszek Orzech  

w okolicach Koszalina spotkał już Miko-

łaja. Choć torba z prezentami nie jest zbyt 

okazała,  ale bezpieczeństwo  związane z 

pandemią -gwarantowane. Mikołaj choć 

podobno święty, ale także ma maseczkę. 

Daje nam dobry przykład. To uwaga 

kierowana delikatnie do Leszka który w 

obecności Mikołaja jest bez maseczki.  

Ponadto są już pierwsze oznaki na działce 

Leszka, ( bałwanki w otoczeniu pomoc-

ników Mikołaja) że zima będzie śnieżna. 

Chrustu na opał niestety nie widać więc 

można mieć wątpliwości co do trafności 

tej prognozy. No cóż poczekamy zoba-

czymy.   

 

przepowiednie Leszka Orzecha 
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Dworki i pałacyki 

w pobliżu Koszalina 

zagadka 

 fotograficzna 
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No i znalazłem "plus dodatni" w okresie pandemii. Bardzo ograniczone wyjazdy w Polskę nie mówiąc o zagranicznych, zachęciły mnie 

do zwiedzania bliskich okolic, poznawania obiektów o których słyszałem lub dawno nie widziałem. Ku memu zdziwieniu w promieniu 

około 80 km od Koszalina znajduje się ponad pięćdziesiąt ciekawych dworków i pałaców. Dla wielu osób może to być ciekawostką.  

Może to Was zachęci do podobnych wypraw? Aby pobudzić Wasze zainteresowanie, prezentuję w pierwszej odsłonie sześć obiek-

tów. Będzie to konkurs trwający przez kilka kolejnych wydań. Stworzy to możliwość prezentacji większej ilości obiektów. W kolejnym 

wydaniu podam także rozwiązanie niniejszej zagadki z krótkim opisem.  

 

 

Zasady 

Przez kilka kolejnych wydań 

miesięcznika będą prezento-

wane zdjęcia pałaców i dwor-

ków zlokalizowanych w oko-

licach Koszalina. Należy przez 

to rozumieć odległość drogo-

wą do 100 km od centrum 

miasta. Proszę podać nazwę 

miejscowości w której znaj-

duje się obiekt. Za każdą z 

prawidłowych odpowiedzi  u-

czestnik otrzyma 1 punkt. W 

tym wydaniu  mamy sześć o-

biektów, można więc będzie 

zdobyć 6 punktów. Punkty zo-

staną zsumowane po kilku 

wydaniach, zaś zwycięzcy o-

trzymają nagrody. Odpowie-

dzi proszę słać na adres:         

zenon.lenkiewicz@wp.pl  

 

 

 

 

1 

2 

3 
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