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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

już stopniowo luzowane są obostrzenia spowodowane pande-

mią. Liczba osób zaszczepionych w naszym gronie rośnie. 

mam tu na myśli grono bardziej seniorów (sam nim jestem) z 

którymi mam już często bezpośredni kontakt. Zaczynamy się 

sporadycznie spotykać w biurze choć ono jeszcze pracuje z 

ograniczeniami. Podobnie wyglądają relacje w skali kraju opar-

te jedynie na telespotkaniach. Właśnie  młodzież wraca do szkół 

choć na krótko. Sezon wakacyjny szybko się zbliża a nasze na-

dzieje na powrót do "normalności" ( jak to często nazywamy) 

są duże. Spełnienia tego Wam życzę, choć to chyba nie będzie 

ani takie łatwe i szybkie, a mam tu na myśli społeczne skutki 

tak długiego okresu ograniczeń. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Międzynarodowy Dzień Elektryka 

 

               ZAPROSZENIE 

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka obchodzony jest 10 czerwca 

począwszy od 1986 roku. Ustanowiony został z inicjatywy pol-

skich i francuskich elektryków na pamiątkę 150. rocznicy śmierci 

znakomitego uczonego André Marie Ampère’a. Dzień ten jest 

świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonali-

stów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także 

przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 

tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko 

dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. I to 

im poświęcona zostanie pierwsza część konferencji - 140 lat temu 

w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzyna-

rodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu poświęcona wyłącznie no-

wej dziedzinie - elektryce. W trakcie wystawy zwołano po raz 

pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obra-

dował w dniach od 15 września do 5 października 1881 r. Drugie 

ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu - 25 sierpnia 1891 

roku oficjalnie przesłano energię elektryczną na odległość 175 km 

z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system 

prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod po-

wszechną elektryfikację i nowoczesną technikę napędową - budo-

wę nowej cywilizacji technicznej. 20 lat temu Oddział Szczeciński 

SEP był organizatorem konferencji i innych wydarzeń mających na 

celu uczczenie 110-tej rocznicy przesyłu energii. Trzecie ważne 

wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia Wy-

działu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W drugiej części 

wydarzenia podjęta zostanie ważna, aktualna tematyka – przed-

stawione zostaną informacje nt. działań polskich i zagranicznych 

elektryków w zakresie walki z COVID. Udział w konferencji jest 

bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły i formularz 

rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej  www.sep. com. pl  
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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

 
 Warszawa, 26.03.2021 r.  
L.dz. 53/P/2021  
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Prezesi Oddziałów SEP, Przewodniczący Centralnych 
Jednostek Organizacyjnych SEP i Dyrektorzy Podmiotów Działalności  Gospodarczej 

 
W 2019 roku uroczyście świętowaliśmy piękny jubileusz 100-lecia działalności Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Zarówno na szczeblu centralnym, jak i oddziałowym odbyło się wiele nie-
zwykle intersujących wydarzeń. Zarząd Główny SEP w dniu 23 września 2020 r. i Rada Prezesów 
SEP w dniu 5 października 2020 r., kierując się troską o pełne udokumentowanie tego wydarze-
nia, podjęły decyzję o przygotowaniu i wydaniu pamiątkowej Księgi Jubileuszowej. Publikacja 
będzie kolejnym tomem w serii „100 książek na 100- lecie SEP”.  Komitet Redakcyjny Wydawnic-
twa Jubileuszowego  zaproponował, aby księga składała się z sześciu rozdziałów: 1. Wstęp, 2. 
Inauguracja obchodów i wydarzenia centralne, 3. Wydarzenia międzynarodowe i zakończenie 
obchodów, 4. Wydarzenia jubileuszowe w oddziałach i innych jednostkach organizacyjnych SEP, 
5. Wydarzenia towarzyszące, 6. Spisy władz i członków SEP. Do księgi dołączona będzie płyta CD-
R zawierająca fotogalerie z wydarzeń oraz inne ciekawe materiały, które ze względu na objętość 
nie znajdą się na stronach publikacji. Założenia programowo-organizacyjne jubileuszowego wy-
dawnictwa z okazji 100-lecia SEP przekazuję w załączeniu (1). W związku z powyższym zwracam 
się do Szanownych Koleżanek i Szanownych Kolegów z serdeczną prośbą o przygotowanie infor-
macji nt. wydarzeń jubileuszowych, jakie odbyły się w Waszych Oddziałach, a także notki o Od-
dziale wraz z podpisanymi zdjęciami oraz spisem członków w terminie do 30.05.2021 r. Uprzej-
mie prosimy o zaproponowanie osób odpowiedzialnych z danych jednostek, jako autorów prac 
cząstkowych, wraz z podaniem danych kontaktowych do sekretarzy Komitetu – Aleksandry Ma-
zurkiewicz – tel. 605 640 120, e-mail: a.kopycinska@sep.com.pl oraz Jerzego Szczurowskiego – 
tel. 662 186 216, e-mail: jerzy.szczurowski@cosiw.pl w terminie do 14.04.2021 r. Po tym terminie 
planujemy spotkanie z autorami na platformie zoom. Jednocześnie informujemy, że materiały 
powinny być przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi Centralnego Ośrodka Szkolenia i 
Wydawnictw SEP, które przesyłamy w załączeniu (2).  Zadbajmy wspólnie by w godny sposób 
upamiętnić to niezwykłe święto naszego Stowarzyszenia, w którym mieliśmy zaszczyt i honor 
uczestniczyć.  
 

Z koleżeńskim pozdro-
wieniem Kierownik Pra-
cowni Historycznej SEP 

Przewodniczący Central-
nej Komisji ds. Jubileuszu 

100-lecia SEP 

Prezes SEP 

/-/ Jerzy Hickiewicz /-/ Bolesław Pałac /-/ Piotr Szymczak 
 

Księga Jubileuszowa SEP 
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W Oddziale 
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Nasz materiał do Księgi Jubileuszowej SEP 

Jubileuszowy rok naszego stowarzyszenia rozpoczęliśmy pięknie i wesoło "Balem Elektryka" 

 

Nie czekając na ostateczny termin, zebraliśmy komplet informacji związanych z obchodami 100-

lecia SEP jakie miały miejsce w naszym Oddziale. Chyba możemy się pochwalić jeżeli chodzi o 

ilość i różnorodność imprez. Sądzę że mieliśmy bardzo bogatą paletę działań, poczynając od im-

prez o charakterze naukowym, integracyjnym, turystycznym, sportowym oraz charytatywnym 

na których podkreślaliśmy nasz jubileusz  W większości z nich towarzyszył nam przygotowany 

okolicznościowy baner. Poniżej prezentuję skróconą wersję, która może być podsumowaniem 

naszych obchodów.   
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Ten bal z pewnością przej-

dzie do historii jako szcze-

gólny. Zorganizowany został 

w jubileuszowym roku 100-

lecia SEP. Był miłą kontynua-

cją tradycji stowarzyszenia.  

Bale oprócz działalności sta-

tutowej, od zarania są miłą 

tradycją kultywowaną w wie-

lu Oddziałach. Podobnie jest 

i w naszym. W 2019 roku 

szczególne okoliczności i 

wydarzenia (żałoba narodo-

wa) w kraju, były powodem 

wielokrotnego przekładania 

terminu  balu. Stało sie to 

powodem rezygnacji wielu 

par. Ci co wytrwale trwali 

przetrwali kryzys twierdzą że 

warto było. Koleżeńska at-

mosfera, a  także pomysłowe 

stroje które można oglądać 

na zdjęciach świadczyły o 

tym że był to bal szczególny. 

 

 

 

BAL STULECIA 
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Konferencja na Politechnice, wraz ze 

zwiedzaniem elektrowni Niedalino. 

100-letnia elektrownia na 100-lecie 
SEP W dniach 30-31 maja na Politech-

nice Koszalińskiej przy ul Racławic-

kiej, odbyła sie Konferencja stu-

dentów Wydziału Mechanicznego, 

w skład którego wchodzi  Katedra 

Energetyki. Konferencję zorganizo-

waliśmy  wspólnie z uczelnią. Du-

żym zainteresowaniem cieszył się 

towarzyszący konferencji wyjazd 

techniczny do prawie 100 letniej e-

ektrowni wodnej Niedalino nad 

jeziorem Hajka. Uczestnikami wy-

cieczki byli studenci, wykładowcy i 

władze wydziału Mechanicznego 

Politechniki Koszalińskiej 

 

 

 

 

Spotkanie z byłymi Prezesami 

Oddziału 

 

Jubileusz 100-lecia SEP był 

wspaniałą okazją do zapro-

szenia dwóch prezesów  naj-

dłużej rządzących naszym Od-

działem. Koledzy Leszek 

Czołba i Jacek Zawadzki pro-

wadzili nasz Oddział łącznie 

przez ponad 20 lat. Leszek 

Czołba reprezentował w sto-

warzyszeniu branżę teleko-

munikacyjną zaś kolega Jacek 

Zawadzki energetykę. Okres 

ich przewodnictwa to wyjąt-

kowa aktywność Oddziału w 

sferze technicznej i ekono-

micznej.  
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Ogólnopolska konferencja w Dąbkach 

Ogólnopolska Konferencji  Stu-

dentów i Młodych Pracowników 

Nauki  zorganizowana została 

przez kolegów z koła nr 18 przy 

Politechnice Koszalińskiej oraz  

Wydział Elektroniki i Informatyki 

Politechniki Koszalińskiej, przy 

współudziale Wydziału Infor-

matyki  Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego. 

Konferencja odbyła sie w 

dniach 22- 24.05.2019. Miej-

scem konferencji była miej-

scowość Dąbki. 

  

Bieg na 100m z okazji 100-lecia SEP 

Dnia 8 czerwca na stadionie 
lekkoatletycznym koszalińskie-
go klubu  "Bałtyk", odbył sie 
mityng lekkoatletyczny z udzia-
łem aż 18 klubów z czterech 
województw. Głównym akcen-
tem zawodów były biegi na 
dystansie 100 m o puchar 
"100-lecia SEP" ,którego funda-
torem był nasz Oddział. W bie-
guna wzięła udział największa 
nasza sportsmenka Małgorzata 
Hołub- Kowalik. Mistrzyni z 
czasem 12.17 s (rekord życio-
wy) i Wiktor Ziobro z czasem 
11.24 (rekord życiowy) zdobyli 
puchary  "100-lecia SEP". 
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W dniu 8 czerwca 2019 roku odbył 

się spływ kajakowy z okazji 100-le-

cia SEP, zorganizowany przez Koło 

nr 5 przy działające przy "Koszaliń-

skiem Elektroniku". Uczestnikami 

byli członkowie SEP Koszalińskiego 

Oddziału a koordynatorem Kolega 

Paweł Pietkiewicz - szef koła nr 5. 

Spływ rozpoczął się na przystani 

wodnej w Mostowie. Uczestnicy po 

drodze zwiedzili dwie stuletnie 

elektrownie wodne w miejscowo-

ści Rosnowo oraz Niedalino należą-

ce do koncernu ENERGA. 

Kajakowy spływ -"100-lecia SEP" 

 

Piknik techniczny na Politechnice 

W kampusie Politechniki Kosza-

lińskiej przy ul. Śniadeckich, od-

był się Piknik Naukowy organi-

zowany przez  członków nasze-

go koła nr 18 na Politechnice 

Koszalińskiej oraz Wydział Tech-

nologii i Edukacji. Nasi koledzy 

zaprezentowali mieszkańcom 

zbudowane przez siebie projek-

ty, takie jak roboty mobilne, 

owocowe pianino, konsole do 

gier typu Arcade, czy zbudowa-

ny pojazd elektryczny, którym 

zwiedzający mogli się przeje-

chać. 
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Piknik 100-lecia w Mykówce 

 

Wspaniały zadaszony obiekt My-

kówka jest  nam dobrze znany, po-

łożony w lesie i posiada dobre za-

plecze. Mięliśmy szczęście także do 

pogody. Wszystkie te atrybuty, 

plus nasze dobre humory stanowiły 

gwarancję udanej imprezy z akcen-

tem położonym na jubileusz nasze-

go stowarzyszenia. Odbyło się sze-

reg konkursów ściśle związanych z 

energetyką i wykorzystaniem 

osprzętu i sprzętu z branży. W pik-

niku obok licznej grupy z Koszalina 

wzięła udział ekipa z Kołobrzegu 

oraz ze Szczecinka. 

Uroczyste, jubileuszowe 

 spotkanie emerytów 
Emeryci byłego Rejonu 

Energetycznego Koszalin 

zorganizowali spotkanie 

integracyjne z okazji 100 

-lecia SEP. Odbyło się 

ono w siedzibie koszaliń-

skiego NOT. Grono "re-

jonowych" emerytów 

powiększyło się o pięć 

osób. Wszyscy koledzy 

wzięli udział w spotka-

niu. W sposób uroczysty 

po przejściu trudnego 

testu   złożyli  uroczystą 

przysięgę,  otrzymali 

pisemne nominacje do 

grona emerytów. 
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Świąteczne, jubileuszowe 

 spotkanie seniorów oddziału 
Tradycyjne przedświą-

teczne spotkanie senio-

rów oddziału miało szcze-

gólny charakter związany 

z jubileuszem 100-lecia 

SEP. Wszyscy uczestnicy 

spotkania otrzymali jubi-

leuszowe znaczki a trzech 

seniorów medale 100-

lecia SEP przyznane przez 

zarząd Główny stowarzy-

szenia. 

 

Olimpiada techniczna dla młodzieży 

z okazji 100-lecia SEP 

Szczególnym wydarzeniem naszych 
obchodów 100-lecia SEP była " Olim-
piada techniczna" adresowana do 
uczniów szkół średnich o profilu elek-
trycznym z okolic Koszalina.Olimpiada  
miała dwa etapy.  Wstępny teoretycz-
ny odbywał się w macierzystych szko-
łach  z profilem kształcenia  elektro-
technika w Elblągu, Lęborku, Słupsku , 
Koszalinie, Białogardzie i Złotowie. 
Etap  finałowy,praktyczny przeprowa-
dzono w "Koszalińskim Elektroniku". 
Olimpiada techniczna w całości zos-
tała przygotowana przez uczniów. 
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Z archiwum 

Oddziału 

Dobiegły końca prace związane z przeglądem archiwalnych materiałów naszego 

oddziału. Stosując sie do obowiązujących przepisów część materiałów musi pozo-

stać jeszcze przez wiele lat, część będzie przechowywana jeszcze przez lat kilka a 

część mająca  charakter historyczny pozostanie chyba na stałe. W zbiorze mate-

riałów pisemnych znaleziono dokument potwierdzający fakt wstąpienia do 

SEP w roku 1938 jednego z naszych nieżyjących już członków, kolegi Stani-

sława Ościka. Poniżej zdjęcie karty przyjęcia (przejścia z Łodzi) do naszego 

Oddziału. Część nagrań filmowych z lat 1990-93 zostało przekonwertowa-

nych na format MP4. Z tych nagrań wykonano szereg zdjęć choć niestety 

ich jakość jest bardzo słaba. Mimo tego prezentuję je poniżej. Znajdziemy 

na nich wielu naszych kolegów.   
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nowy izotop uranu i nowe nadzieje 

Szukanie sposobów na poprawę wydajności i opłacalno-

ści elektrowni atomowych to obecnie jeden z priorytetów 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w Unii Europej-

skiej. Stworzenie nowego, superlekkiego izotopu uranu 

może w tym pomóc. Naukowcom udało się wyproduko-

wać najlżejszą jak dotąd wersję atomu uranu - z zaledwie 

122 neutronami (zwany Uran-214). Może  on być najbar-

dziej wydajnym paliwem dla elektrowni atomowych. 

Nowy izotop uranu został wyprodukowany w Chinach. 

Informcję tą podano w tym roku jest jeszcze w począt-

kowej fazie rozwoju, nie mniej budzi nadzieję na bardziej 

wydajne źródło energii elektrycznej w elektrowniach 

atomowych. Uran-214 ma jak do tej pory najmniejszą 

liczbę neutronów spośród wszystkich znanych nam izo-

topów uranu. Jego czas połowicznego rozpadu wynosi w 

przybliżeniu 0,52 ms, a w czasie rozpadu alfa traci dwa 

neutrony i protony. Pierwiastek udało się pozyskać dzięki 

bombardowaniu atomów wolframu za pomocą argonu i 

wapnia. Izotop jest znacznie lżejsze od innych, które do-

tychczas były znane naukowcom. 
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Już  ruszyła w Japonii budowa komercyjnej elektrowni wodo-
rowej. W wodór jako paliwo dla elektrowni uwierzyli nie tyl-
ko Japończycy. Ambitne plany mają tu też Brytyjczycy i Nor-
wegowie. Elektrownia ma być gotowa w marcu przyszłego 
roku i początkowo będzie wytwarzać około 360 kW energii, 
co pozwoli na zaopatrywanie prawie setki pobliskich gospo-
darstw domowych. W planach pozostaje budowa obiektu 
wytwarzającego od 50 do 100 MW energii.Za projektem stoi 
niezależny dostawca energii eRex, który wystąpił już o przyłą-
czenie do sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Fir-
ma eRex opiera pomysł na wykorzystaniu turbiny gazowej za-
silanej gazem syntezowym, którego głównym składnikiem 
jest wodór. Japończycy uznali wodór za paliwo przyszłości, 
kluczowe w realizacji ambitnych założeń klimatycznych zmie-
rzających do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku wę-
gla do roku 2050. Jego główną zaletą jest potencjalnie trzy- 
lub nawet czterokrotnie większa wydajność energetyczna niż 
w przypadku ropy naftowej czy gazu ziemnego. W przeci-
wieństwie do nich jedynym efektem spalania wodoru jest 
woda. Równolegle z pracami nad odpowiednio wydajnymi i 
tanimi technologiami produkcji trwają przygotowania infra-
struktury pozwalającej składować i przesyłać wodór 

 

 

elektrownia   wodorowa 
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elektrownia Turów 

  

Zakładane na 30 kwietnia 2021 przekazanie do 
eksploatacji nowego bloku energetycznego w 
elektrowni Turów ( blok nr 7) o mocy 490 MW 
opóźni się i według przewidywań ma nastąpić do 
końca  maja 2021. Zastosowanie najnowszych 
technologii w Elektrowni Turów na bloku nr 7 
pozwoli na uzyskanie wysokiej, powyżej 43 proc. 
sprawności produkcji energii elektrycznej. W 
obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w sta-
nie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 
mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy turo-
szowski kompleks energetyczny będzie mógł zasi-
lić w energię elektryczną dodatkowy milion go-
spodarstw. Nowy blok będzie spełniał  normy 
ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z 
wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 bę-
dzie prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów 
około 10-krotnie. Dodatkowo, blok będzie cha-
rakteryzował się emisją CO2 o ok. 15 procent 
niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej loka-
lizacji. 
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ciekawostki 

Jak korzystamy 

z  wiatru, wody 

i  słońca. 
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przyszłość w pionie, czy poziomie? 

Dotychczas elektrownie 

wiatrowe kojarzyły się nam 

z wielkimi poziomymi tur-

binami zasilanymi potęż-

nymi wirnikami skła-

dającymi się zazwyczaj z 

trzech łopat. Turbiny po-

ziome to te, które znamy z 

polskich wiatr farmowych: 

wysoki słup, a na jego boku 

kręcący się wiatrak. Turbi-

ny pionowe z kolei to te, 

które pod względem osi 

rotacji przypominają wirni-

ki helikoptera. W przypad-

ku farmy wiatrowej turbina 

taka jest umieszczona na 

szczycie słupa. 

ą ę ł

ę

ł ą ę

ą

ę

ą

ę ą

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Oxford Brookes pokazują, że 

turbiny pionowe, zwane też wertykalnymi, są znacznie bardziej wydajny niż 

tradycyjne turbiny śmigło śmigłowe. Ustawione w siatkę zwiększają wydaj-

ność nawet o 15%.  Wynika z niego, że wertykalne urządzenia zachowują 

się inaczej niż horyzontalne. Pierwsze, ułożone w formacją siatkową wza-

jemnie się wzmacniają. A odpowiednie rozmieszczenie turbin w celu zmak-

symalizowania wydajności ma kluczowe znaczenie dla projektowania farm 

wiatrowych. Przyszłość farm wiatrowych to turbiny o osi pionowej. Można 

je zaprojektować tak, by były znacznie bliżej siebie, zwiększyły dzięki temu 

wydajność i doprowadziły ostatecznie do spadku cen energii elektrycznej. 

W dłuższej perspektywie mogą pomóc przyspieszyć zieloną transformację 

systemów energetycznych. 

19 
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Obecnie jeżeli chodzi o farmy wia-

trowe czy to na lądzie czy na morzu 

to widzimy jednostki wytwórcze z 

poziomą osią. Sporadycznie w kraju 

można spotkać bardzo małe jed-

nostki z pionową osią obrotu. Jed-

nak w internecie można znaleźć 

sporo  mikro jednostek,   o bardzo 

ciekawym układzie "skrzydeł". Trud-

no znaleźć natomiast informacje 

porównawcze jeżeli chodzi o efek-

tywność produkcji energii elektrycz-

nej. Poprzestanę więc na prezentacji 

kilku rozwiązań ciekawszych wizual-

nie. 

 

 

 



21 
 

  

Firma utworzona przez niemieckich naukowców opracowała 

folię, która po nałożeniu na panele fotowoltaiczne ma znaczą-

co zwiększać osiągane uzyski energii nawet o 10 procent. Ma 

to być możliwe dzięki rozszerzeniu spektrum światła, które 

będą pochłaniać ogniwa fotowoltaiczne. Folię można nanosić 

na szkło solarne pokrywające moduły fotowoltaiczne, a sam 

proces ma nie wymagać wysokich temperatur czy ciśnienia. 

Folia zwiększa możliwości jeśli chodzi o fotowoltaikę zinte-

growaną z budynkami umożliwiając wprowadzenie dowolnych 

kolorów paneli montowanych na elewacjach budynków. Zale-

tą folii ma być ponadto możliwość zapewnienia antyrefleksyj-

ności. Folię opracowaną przez niemiecką firmę charakteryzuje 

elastyczność, więc możliwe jest wykorzystanie jej również na 

zakrzywionych powierzchniach. 

 

 

 

fotowoltaika 
większy  uzysk energii 
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Elektrownia wodna Biesowice I i II zlokalizowana 
jest na rzece Wieprzy. Należy do Energa OZE.  
Zbudowana została w roku 1905, jednakże  już po 
dwóch latach została zniszczona przez wodę. 
Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 
1908 r. W 1945 r. Urządzenia elektrowni zostały 
zdemontowane i wywiezione przez Armię Czer-
woną. Odbudowana została ponownie w latach 
1950 - 1954 jako Elektrownia Wodna Biesowice. 
Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Ra-
domska, które pracują do dziś. W 1985 r. w Bie-
sowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół 
wyprodukowany przez Gdański Zakład Remonto-
wy Energetyki i  zainstalowany w nieużytkowa-
nym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II. 
Na skutek zużycia technologicznego i niewielkie-
go udziału w produkcji całego stopnia, hydroze-
spół Biesowice II został wyłączony z eksploatacji 
w lutym 2013 r. Stopień wodny z elektrownią EW 
Biesowice istnieje od 1907 roku. Zlokalizowany 
jest w miejscowości Biesowice, gmina Kępice na 
79,7 kilometrze rzeki Wieprzy. 

 

Elektrownia wodna 

BIESOWICE 
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Słupy stalowe  w liniach 

średniego napięcia 

23 
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Stalowe konstrukcje wsporcze dla elektroenergetycznych 
linii średniego napięcia nie są jeszcze popularne w energe-
tyce zawodowej choć są rozwiązaniami alternatywnymi dla 
słupów  wirowanych. Ceną zaletą  słupów  stalowych jest 
Ich niewielka waga w porównaniu ze słupami wirowanymi 
jak również możliwość dzielenia wysokich słupów na krót-
sze sekcje co umożliwia łatwiejszy transport oraz możli-
wość wykonania fundamentu pod istniejącą linią. Te zalety 
sprawiają, że słupy stalowe coraz częściej znajdują swoje 
zastosowanie w liniach SN. Gama słupów jest bardzo boga-
ta w wysokościach od 12 do 30m oraz siłach wierzchołko-
wych od 20kN do 50kN. Cynkowane ogniowo oraz dodat-
kowo zabezpieczane specjalnymi farbami antykorozyjnymi 
w dolnej części fundamentowej.  Fundamentowanie słu-
pów polega na przykręceniu płyt ustojowych do słupów, 
posadowieniu w studni lub poprzez przykręcenie za pomo-
cą kotew we wcześniej wykonanym fundamencie. Wybór 
sposobu fundamentowania jest uzależniony od wysokości i 
siły wierzchołkowej słupa. Słupy mogą spełniać swoją rolę 
m.in. jako słupy przelotowe, odporowo-narożne, rozgałęź-
ne, skrzyżowaniowe, kablowe oraz mogą być wyposażane 
w różne urządzenia takie jak: odłączniki, rozłączniki, trans-
formatory itp. 
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AMI (Advanced Metering Infrastructure), to system inteligentnego 

opomiarowania energii elektrycznej, zaawansowane technicznie 

rozwiązanie, obecnie wdrażane wyłącznie przez najbardziej inno-

wacyjnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. W Polsce podjęto w 

tym roku decyzję o przyśpieszeniu prac nad wymianą liczników 

klasycznych, indukcyjnych na elektroniczne.  Zasadnicze założenia 

przyjęte przez URE i OSD związane z wdrażaniem systemu AMI z 

głównym elementem jakim są liczniki elektroniczne to: 

 

 Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania musi przy-

nieść wymierne korzyści dla odbiorców energii elektrycznej 

oraz Operator ów. Beneficjentami korzyści z realizacji projektu 

muszą być wszystkie podmioty korzystające z energii elek-

trycznej, a nie tylko OSD jako dystrybutor energii. 

 System inteligentnego opomiarowania musi być przygotowa-

ny do współpracy z rozwiązaniami Smart Grid. Celem wdro-

żenia systemu nie powinny być tylko proste funkcje związane 

ze sposobem pozyskiwania odczytów z liczników energii elek-

trycznej, ale przede wszystkim nowe, dużo bardziej innowa-

cyjne funkcjonalności takie jak np. monitorowanie i zarządze-

nie praca sieci oraz stymulowanie zachowania odbiorców w 

zakresie sposobu pobierania przez nich energii elektrycznej 

(co może zostać wykorzystane na potrzeby optymalizacji pra-

cy sieci energetycznej). 

 Przy wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania w 

maksymalnym stopniu muszą  być wykorzystane zasoby ka-

drowe każdego OSD ze względu na optymalizację kosztów 

wdrożenia oraz pozyskanie przez kadrę OSD  nowych kompe-

tencji, które będą niezbędne do realizacji zadań związanych z 

utrzymaniem i rozwojem system AMI. 

 

Inteligentne liczniki -AMI 
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Architektura systemu AMI oraz integracja go z innymi systemami informatycznymi OSD 

Bardzo pracochłonnym i czasochłonnym  etapem wdrażania sys-

temu  jest dostosowanie bardzo dużej liczby stacji transformato-

rowych Sn/nN do współpracy z infrastrukturą AMI. Problem po-

lega na tym że liczba oraz zróżnicowanie typów stacji transfor-

matorowych jest duże. Podobnie jest z lokalizacją w bardzo zróż-

nicowanym geograficznie terenie. Stacje transformatorowe nale-

ży bowiem  wyposażyć w przekładniki, za pośrednictwem których 

zostaną podłączone liczniki bilansujące (lub zestawy koncentra-

torowo bilansujące). Każda ze stacji Sn/nN winna być  wyposażo-

na w szafę  pomiarowo bilansująca w której będzie zamontowa-

na infrastruktura AMI: składająca się z koncentratora danych 

pomiarowych, licznik bilansujący) oraz modem telekomunikacyj-

ny. Po zamontowaniu na stacji Sn/nN szafy pomiarowo bilansu-

jącej należy uruchomić i ustabilizować pracę łącza telekomunika-

cyjnego pomiędzy stacja Sn/nN oraz centralnym systemem apli-

kacyjnym AMI. Działanie to w wielu przypadkach wymaga wyko-

nania na miejscu czynności związanych z odpowiednim ustawie-

niem anten telekomunikacyjnych. Ten etap wdrażania systemu w 

OSD okazuje się  szczególnie istotnym.   

 

Wygląd przykładowej szafy pomiaro-

wo-bilansującej 
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Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania jest dużym 

wyzwaniem organizacyjnym oraz technicznym dla każdego z 

OSD.  Realizacja projektu wymaga zaangażowania do niego ka-

dry posiadającej praktyczne doświadczenie z zakresu zarządza-

nia projektami oraz posiadającej doświadczenie z zakresu ener-

getyki, metrologii energetycznej, informatyki, elektroniki oraz 

telekomunikacji. Bardzo duże znaczenie dla powodzenia projek-

tu ma poziom kompetencji oraz zaangażowania i dostępności 

kadry. W czasie kiedy projekt AMI był rozpoczynany w kraju na 

rynku nie było dostępnych rozwiązań  które od strony technicz-

nej i biznesowej byłyby w stanie zaspokoić  potrzeby OSD. Nale-

ży podkreślić że trudność we wdrożeniu AMI potęgował  brak 

zatwierdzonych standardów dla rynku polskiego. Po paru latach  

krajowi OSD sfinalizowali  proces opracowania wspólnych wy-

magań technicznych dla rynku polskiego. 

 

 

 

 

 

Klienci koncernu ENERGA  mogą korzystać z mobilnej aplikacji aby kontro-
lować swoje zużycie energii elektrycznej a także skorzystać z opcji automa-
tycznego rozliczenia. Klient po zalogowaniu się do platformy eBOK w za-
kładce Produkty wybiera Rozliczenia Rzeczywiste, a następnie zakładkę     
automatyczny pobór danych. Wskazuje dzień miesiąca, w którym następ-
nie będzie realizowane automatyczne rozliczenie. Rozliczenie będzie na-
stępowało automatycznie w każdym miesiącu we wskazanym przez klienta 
dniu, w oparciu o aktualny stan zużycia energii odczytywany z licznika w 
sposób automatyczny. Na podstawie tych danych wystawiana jest Klien-
towi faktura. O wystawieniu faktury i konieczności jej opłacenia klient jest 
informowany za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, w zależności od 
tego, którą opcję kontaktu wybrał w ustawieniach eBOK. Na obszarach, 
gdzie została ustabilizowana zainstalowana infrastruktura AMI, rozliczenia 
odbiorców odbywają się na podstawie danych odczytywanych w sposób 
automatyczny z liczników AMI. Jednym z produktów udostępnionych od-
biorcy końcowemu jest Panel Wizualizacji danych pomiarowych WWW. 
Jest on dostępny pod adresem: mojlicznik.energa-operator.pl dla wszyst-
kich odbiorców u których zainstalowano licznik AMI. Jest to stosunkowo 
prosta aplikacja Web-owa, która pobiera dane bezpośrednio z modułu 
CBP aplikacji AMI na rzecz konkretnego, zweryfikowanego i uwierzytelnio-
nego użytkownika, odbiorcy energii elektrycznej. Portal w prosty i przej-
rzysty sposób prezentuje zużycie energii elektrycznej w wybranych prze-
działach czasu, wylicza podstawowych wskaźników (zużycie minimalne, 
maksymalne, średnie) jak i pozwala na porównanie do średniej w danej 
grupie taryfowej. Dla odbiorców z taryfami wielostrefowymi wizualizuje 
proporcję wykorzystania energii w strefach czasowych. Aplikacja do wizua-
lizacji danych pomiarowych na urządzenia mobilne typu tablet i smartfon 
Na zasadzie analogii do Panelu aplikacje na platformy mobilne do wyko-
rzystania na smartfonach i tabletach. Opracowane zostały wersje dla sys-
temów operacyjnych Apple IOS i GoogleAndroid. Udostępniona funkcjo-
nalność jest bardzo podobna do panelu WWW, odbiorcy umożliwiono 
wyświetlenie podsumowań i statystyk, wykresów zużycia jak również po-
równywanie zużycia energii w rożnych okresach czasu. 

 

 

 

 

Wizualizacja danych pomiarowych na urządzeniach 

mobilnych. 
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OZE w ENERDZE 

Obecnie Energa OZE ma dwie farmy fotowoltaicz-
ne o łącznej mocy zainstalowanej około 5,4 MW: 
PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod 
Gdańskiem. W 2020 roku wyprodukowały one 
łącznie około 5 GWh energii, podobnie jak w 2019 
roku. Od dwóch miesięcy w Energa OZE  trwa rea-
lizacja czterech instalacji fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy około 4 MW. Dwie z tych mniejszych 
farm PV powstają w Samolubiu (woj. warmiński-
mazurskie), a po jednej w Czernikowie (obok już 
istniejącej elektrowni PV - woj. kujawsko-pomors-
kie) i w Przykonie (w sąsiedztwie FW Przykona i 
budowanego Gryfa woj. wielkopolskie). Dla czte-
rech wyżej wymienionych inwestycji fotowoltaicz-
nych, prace rozpoczęto pod koniec marca br. a od-
danie do użytku tych elektrowni  planowane jest w 
2022 roku. Energa podała, że szacunkowo panele 
bifacjalne pozwalają uzyskać na 1 MW mocy zain-
stalowanej o około 10 proc. więcej energii elek-
trycznej, niż panele standardowe. Energa podała, 
że na terenie 300 ha gruntów zrekultywowanych 
po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów – 
powstać mogą też kolejne aktywa OZE o łącznej 
mocy zainstalowanej ponad 100 MW. 

 

Nowopowstające małe 

farmy fotowoltaiczne 

Energi wykorzystywać 

będą panele typu bi-

facial, czyli generujące 

energię ze światła pozy-

skanego obydwiema 

stronami instalacji. W 

tradycyjnych panelach 

fotowoltaicznych 

przednia warstwa po-

kryta jest szkłem na-

tomiast tylna warstwa 

zabezpieczona jest 

specjalną folią, nato-

miast panele bifacjal-

ne wyróżniają się tym, 

że wykorzystana jest 

przednia i tylna war-

stwa modułu fotowo l-

taicznego, czyli szkło 

pod którym znajdują 

się wafle krzemowe 

jest z przodu i z tyłu 

modułu. Stąd moduły 

dwustronne zwane są 

również panelami typu 

glass-glass 
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Przez ostatnich pięć lat czujnik mierzący emisję neutronów głę-

boko w gruzach elektrowni atomowej w Czarnobylu odnotowy-

wał stopniowy wzrost aktywności. Badacze sugerują, że w przy-

szłości ten poziom może spaść, jednocześnie podkreślając, że 

przy obecnym poziomie wiedzy nie można wykluczyć tego, iż w 

przyszłości dojdzie do gwałtownej reakcji rozszczepienia atomo-

wego. Póki co, nie wiadomo, co jest przyczyną rozgrzania zglisz-

czy elektrowni. Niestety ze względu na to, że stopione serce re-

aktora znajduje się pod tonami gruzu i ciężkich betonowych płyt 

sprawia, że szczegółowe badania nad materiałem w celu znale-

zienia przyczyny i możliwych rozwiązań tego potencjalnego pro-

blemu są bardzo utrudnione. Naukowcy z Instytutu Problemów 

Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych (ISPNPP) w Kijowie nie są 

jeszcze w stanie określić, czy odnotowany wzrost liczby neutro-

nów zwiastuje zbliżającą się katastrofę, czy też jest raczej burzą 

w szklance wody. Ponieważ emisja rośnie powoli, ryzyko zagro-

żeń w najbliższej przyszłości wydaje się niewielkie, a najgorsze 

scenariusze również są dalekie od skutków katastrofy z 1986 

roku. Mimo to, biorąc pod uwagę kruchy stan zgliszczy dawnej 

elektrowni oraz fakt, że w jednym z pomieszczeń Czwartej Jed-

nostki znajduje się około połowy oryginalnego paliwa reaktora, 

nawet niewielka eksplozja mogłaby rozsadzić radioaktywne 

odłamki na tyle daleko, że ich powstrzymanie stałoby się pro-

blemem. 
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alegoria 

elektryczności 
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Prace artystów poświęcone nowo wykorzystywanej 

energii elektrycznej były ważne dla promocji nowocze-

sności, szczególnie w odniesieniu do światła elektrycz-

nego. Paryżanie byli szczególnie dumni ze swojego 

wczesnego wkładu w dziedzinie oświetlenia elektrycz-

nego, które było coraz częściej stosowane w teatrach, 

kawiarniach i innych przestrzeniach wystawienniczych 

w całym Paryżu w latach osiemdziesiątych i dziewięć-

dziesiątych XIX wieku. Konkurencja między Francją i 

Ameryką w dziedzinie elektryczności była olbrzymia W 

końcu Paryż był miastem Światła, jeszcze zanim powsta-

ło oświetlenie elektryczne (kiedy mówiono o mieście 

jako o centrum myślicieli Oświecenia), a Francuzi mieli 

żywotny interes w umacnianiu tej reputacji. W rzeczy-

wistości elektryczność była głównym tematem wystawy 

nauki, przemysłu i technologii w 1889 roku i odbyło się 

wiele demonstracji i dyskusji na temat tej nowej pro-

dukcji. Pojawia się potrzeba materializacji elektryczno-

ści. Z tego punktu widzenia nie jest to zaskakujące, że 

reklama energii elektrycznej pod koniec XIX wieku wy-

korzystywała figury alegoryczne. Światowe targi wyko-

rzystują często różnorodne rzeźby. 

 

 

Louis-Ernest Barrias- "Alegoria elektryczności" 

 

Jednym z najbardziej znanych rzeźbiarzy jest Louis-Ernest Barrias [Paryż 1841 - 1905] często cytowany w 

książkach dotyczących energii elektrycznej. Barrias odniósł znaczący sukces dzięki swojej "Alegorii elek-

tryczności". Rzeźba jest wyważona w lewym dolnym rogu z elementami, które umożliwiają wytwarzanie 

naturalnej energii elektrycznej. W swojej pracy Barrias zestawił tradycyjne alegoryczne elementy, takie jak 

zmysłowe akty kobiece i znaki zodiaku, z realistycznie odwzorowanym silnikiem w niewygodnym połącze-

niu starego i nowego ”. Symbolizując dwie naturalne siły, które przyczyniają się do umożliwienia pracy 

maszyn, elektryczność i para flankowały wejście do Palais des Machines na Wystawie Powszechnej w 

1889 r., Która była prawdziwą świątynią nowoczesnej technologii . Barrias z powodzeniem wykorzystał 

alegorię, aby połączyć siły natury z nowoczesnym postępem i prawdopodobnie wpłynął na późniejszy styl 

Art Deco we Francji i Ameryce, które często w podobny sposób promowały utopię technologiczną. Okres 

bezpośrednio po I wojnie światowej jest czasami opisywany jako druga rewolucja przemysłowa, w której 

użycie maszyny zmieniło nie tylko strukturę społeczeństwa, ale każdy aspekt codziennego życia ludzi. W 

katalogu wystawy z 1980 roku Romantics to Rodin: French Nineteenth-Century Sculpture from North 

American Collections, Marie Busco i Peter Fusco, pisząc o modelu dla elektryczności, wyjaśnili, co ich zda-

niem było nowoczesną i zagmatwaną symboliką tej rzeźby: hołd dla współczesnego świata - dla ducha 

wynalazczości, postępu, nauki i technologii Rzeźba Barriasa odegrała kluczową rolę w poważnej debacie 

na samej wystawie, na której była eksponowana. 
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"Genius of Electricity"- Evelyn Beatrice Longman 

W następnym stuleciu nowoczesna alegoria, 
stworzona przez Barriasa  wywarła wpływ na 
niezliczonych amerykańskich artystów. Eve-
lyn Beatrice Longman (1874–1954), pierw-
sza rzeźbiarka wybrana na pełne członko-
stwo w National Academy of Design w No-
wym Jorku, była jednym z najbardziej utytu-
łowanych twórców wielkich symboli postępu 
technicznego. Jej Genius of Electricity była, 
po Liberty Enlightening the World, najbar-
dziej rozpoznawalną rzeźbą w Nowym Jorku. 
Nazywany Golden Boy, był w widocznym 
miejscu na szczycie budynku Western Union, 
a później stał się głównym obrazem logo 
Western Electric, pojawiającym się na okład-
kach nowojorskich książek telefonicznych 
przez wiele dziesięcioleci. 
 

 

Longman zastąpiła typową kobiecą postać alego-

ryczną skrzydlatym, nagim mężczyzną, który mocno 

ściska strzały elektryczności. Wokół jego nagiego 

ciała owinięte są kable telefoniczne, ledwo zakry-

wające jego wyraźną nagość. Pod wieloma wzglę-

dami jest bardziej subtelny i mniej niezręczny niż 

Alegoria elektryczności Barriasa, ale oba wykorzy-

stują przykład klasycznej starożytności, aby wyrazić 

potęgę i blask współczesnego świata. W 1889 roku 

alegoria była używana nie tylko do świętowania 

osiągnięć, ale także do promowania produktów w 

Palais des Machines. Podobnie w 1915 roku alego-

ria gloryfikowała korporacje, które zlecały takie 

prace, a styl Art Deco był stylem, który funkcjono-

wał głównie dla handlu. Rzeźbiarze końca XIX wieku 

i artyści pracujący w późniejszym stylu Art Deco 

podzielali zainteresowanie postępem technicznym i 

nowoczesnością. Omawiając dziedzictwo fin-de-

siècle'u, Shayo napisał, że „chociaż Art Nouveau 

ostatecznie ustąpił swoje miejsce we Francji art 

deco jako stylowi chwili, jego charakterystycznym 

cechom - bogate zdobienia, szlachetne materiały i 

doskonałe rzemiosła - zostały odziedziczone, a na-

stępnie zatwierdzone przez Art Deco. 
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Znanym dziełem  Lee Lawrie's 

Wisdom,  znajdującym się  w 

Rockefeller Center w Nowym 

Jorku jest  płaskorzeźba "Sound 

and Light" z 1933 r. Polichro-

mowane płaskorzeźba wyko-

nana  z wapienia jest doskona-

łym przykładem kontynuacji 

tradycji alegorycznej w sztuce 

współczesnej. To eleganckie, 

abstrakcyjne dzieło w sercu 

kompleksu znanego jako Radio 

City celebruje postęp w komu-

nikacji radiowej. W otoczeniu 

Dźwięku po lewej i Światła po 

prawej, figura mądrości, uka-

zana w tradycyjny sposób jako 

starszy mężczyzna (zapożyczo-

na bezpośrednio z książki Wil-

liama Blake'a The Ancient of 

Days z 1794 r.), Emituje pro-

mienie światła w dół na tych. 

którzy wchodzą do wieżowca. 

Christine Roussel wyjaśniła 

specyficzne symboliczne zna-

czenie płaskorzeźb: „architekci 

postanowili umieścić brodate-

go mędrca, aby przewodniczył 

ludzkości, interpretował prawa 

wszechświata i zaznaczał cykle 

dwóch sił kosmicznych: dźwię-

ku i światła. To właśnie w tych 

dwóch dziedzinach człowiek 

dwudziestego wieku odważył 

się najdalej w technologicznym 

i materialnym świecie.  Boczne 

płaskorzeźby przedstawiające 

Dźwięk i Światło szczególnie 

nawiązują do nowego przemy-

słu radiowego i telewizyjnego 

tamtej epoki 

 

Lee Lawrie's Wisdom- Sound and Light z roku 1933 
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Petras Mazūras przy rekonstrukcji  

ELEKTRY 

Mamy także nasz miły akcent w prezen-

tacji symbolu elektryczności, i to zreali-

zowany na progu XXw. Na szczycie wi-

leńskiej elektrowni  w roku 1903  usta-

wiono rzeźbę  ELEKTRY -młodej kobiety 

trzymającej w ręku latarnię, oczywiście 

elektryczną. Autorem rzeźby był, profe-

sor Uniwersytetu Stefana Batorego  Bo-

lesław Bałzukiewicz. W końcu lat 50. XX 

w. oryginał został usunięty i do 1970 r. 

poniewierał się na dziedzińcu elektrow-

ni, po czym figurę oddano na złom. W 

1994 r. rzeźbiarz Petras Mazūras  we-

dług starych fotografii stworzył nową 

rzeźbę zdobiącą Muzeum Techniki i 

Energetyki 

 

14 lutego 1903 roku na prawym brzegu 

rzeki Wilii, w pięknym Wilnie urucho-

miona została elektrownia, jedna z 

pierwszych i nielicznych elektrowni pu-

blicznych na północno-wschodnich te-

renach dawnej Rzeczypospolitej i zara-

zem jedna z najstarszych elektrowni w 

Europie Wschodniej. Elektrownia miej-

ska została zbudowana z funduszy wil-

nian. Na przełomie XIX i XX wieku przez 

kilka dziesięcioleci miasto korzystało z 

oświetlenia gazowego. Magistrat posta-

nowił to zmienić i zainstalować najno-

wocześniejsze wówczas oświetlenie – 

elektryczne. Tę udaną inicjatywę sym-

bolizuje rzeźba przestawiająca Elektrę, 

ustawiona na elektrowni. Do 1951 r. 

elektrownia wileńska jako jedyna pro-

dukowała prąd na potrzeby miasta i 

mieszkańców. Od 1963 r., gdy wybudo-

wano elektrownię w Elektrėnai, wytwa-

rzała już tylko gorącą wodę i parę wod-

ną. Zamknięta została dopiero w 1998 r. 

W 2003 r., w 100. rocznicę uruchomie-

nia elektrowni, otwarto Muzeum Tech-

niki i Energetyki. 

Wileńska  ELEKTRA 
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Okładka czasopisma - 1882 r 
 

 
Okładka czasopisma - 1883 r 
 

 

Okładka czasopisma - 1887 r 
 

Francuscy graficy  potrafili chy-

ba najlepiej zaprezentować 

nowe źródło elektrycznego 

światła tak, aby Paryż mógł 

zachować swój tytuł „Miasta 

Światła”,  sprzedając umiejęt-

nie też swoją nowoczesność. 

Światło elektryczne  było w 

latach  1880-1890  tym, co naj-

bardziej  przykuwało uwagę w 

sztuce i w życiu codziennym. 

"Elektromania"  była w powie-

trzu . Dzięki wyrafinowanym  

prezentacjom energii elek-

trycznej w obrazach i plakatach 

graficznych  Paryż  nie tylko 

zdobywał tytuł „Miasta świa-

tła” ale też sprzedawał swoją 

nowoczesność. Paryż postrze-

gany jako kustosz. Współcze-

sny pisarz, który był bardzo 

krytyczny wobec plakatu jako 

formy artystycznej, ale widział 

światło jako jeden z  głównych 

aspektów plakatu. Wizerunek 

kobiety dzierżącej światło nie 

był sam w sobie niczym no-

wym. Kobieta z ręką wyciągnię-

tą w kierunku światła lub dzier-

żąca  światło występuje bardzo 

często.  Pojawiła się także jako 

wizerunek Republiki. Pani nio-

sąca lampę odniosła się rów-

nież do projektów latarni mor-

skich z połowy wieku. Kobieta i 

pochodnia były zatem standar-

dowym obrazem. W ostatnich 

dziesięcioleciach XIX wieku 

artyści prezentowali elektrycz-

ność wyłącznie w kobiecej 

formie. 

Poniżej plakaty wystawiennicze 
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Nieznani-znani część 3 
Dobór tematu każdej kolejnej części tego cyklu jest zwykle trudniejszy niż 

samo odnalezienie wybitnych wynalazców - czasem nieznanych, czasem 

pomijanych, czasem zapomnianych. Dziś więc trochę przypadkowy, trochę 

zamierzony wybór: dwóch wynalazców z różnych epok - Polaków żydow-

skiego pochodzenia, których pomysły mogły być lub są kamieniami milowy-

mi w rozwoju cyfryzacji, cybernetyki, informatyki. Pierwszy to Abraham 

Stern - zegarmistrz, mechanik, konstruktor. Urodził się gdzieś pomiędzy 

1762 a 1769 rokiem w Hrubieszowie. W tym kulturowym tyglu, mimo ubo-

gich rodziców, Abraham otrzymuje tradycyjne religijne wykształcenie ży-

dowskie i szkoli się na zegarmistrza. Od wczesnych lat bowiem do mechaniki 

precyzyjnej wykazuje wybitne zdolności.  W roku 1811 opracowuje maszynę 

rachunkową i zwraca się do Stanisława Staszica z prośbą o pomoc w dofi-

nansowaniu projektu. Notabene, Staszic proponuje mu przeprowadzkę do 

Warszawy i podjęcie studiów.  W roku 1813, w Warszawskim Towarzystwie 

Przyjaciół Nauk, Abraham Stern przedstawił swój pierwszy model maszyny 

rachunkowej. Zademonstrowana na posiedzeniu "machina" wywołała sen-

sację, wykonywała bowiem "sama przez się" wszystkie cztery działania. I 

była o wiele lepsza, bardziej niezawodna i bardziej intuicyjna niż wcześniej-

sze sumatory Pascala czy maszyny liczące Leibniza. W roku 1816 skonstruo-

wał maszynę do potęgowania i pierwiastkowania. Rok później, Stern zapre-

zentował maszynę stanowiącą niejako skojarzenie dwóch poprzednich, wy-

konywała bowiem wszystkie pięć działań. W jednym z modeli wystarczyło 

wprowadzić dane i operacja była wykonywana przez mechanizm zegarowy, 

bez ingerencji człowieka. Niestety, nie znalazł się nikt, kto podjąłby się tak 

precyzyjnego mechanizmu. Rozgoryczony wynalazca opisał szczegółowo 

swoją konstrukcję i tylko dzięki tym autorskim opisom wiemy jak wyglądała i 

działała maszyna Sterna, ponieważ jej jedyny egzemplarz został zniszczony 

podczas II wojny światowej. Los zapomnienia spotkał inne, wybitne jak na 

ówczesne czasy , wynalazki Sterna, m. im. mechaniczna młockarnia zastępu-

jąca w pracy aż ośmiu ludzi, tartak i żniwiarka ( wciąż taniej i wygodniej niż 

budować maszyny było bowiem wykorzystywać bezpłatną siłę roboczą w 

postaci pańszczyźnianych chłopów).Podobny los spotkał innowacyjny "wó-

zek topograficzny" geodezyjny przyrząd potrafiący nie tylko mierzyć grunty, 

lecz również kreślić kształty. Gdy Stern ostatecznie porzucił ideę stworzenia 

maszyny liczącej, we Francji niejaki Charles Thomas zmodyfikował wynala-

zek Leibniza i rozpoczął przemysłową produkcję  arytmometru. Rozpoczęła 

się era automatyzacji rachunków, która sto lat później doprowadzić miała do 

powstania pierwszych komputerów. Polakom jeszcze długo wystarczać mu-

siały liczydła. Abraham Stern, pradziadek poety Antoniego Słonimskiego. 

Żyd z małego Hrubieszowa, który jak nikt w swojej epoce rozumiał koniecz-

ność rozwoju nauk technicznych, zmarł w Warszawie w 1842 roku. 

 

Abraham  Stern 
 

 

Maszyny licząca Abrahama Sterna 
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Paul Baran 

W 1926 roku w Grodnie przyszedł na świat Pesach Baran. Syn poleskich Żydów nie-

długo później wyemigrował wraz z rodziną z biednej II Rzeczpospolitej do lepszego 

świata po drugiej stronie Atlantyku. Na tym jego związki z Polską mogłyby się skoń-

czyć, gdyby nie fakt, że przez całe życie nie tylko się ich nie wypierał, ale często 

wspominał, nawiązując do swojego „genu polskości”, któremu – jak twierdzi – za-

wdzięczał nieszablonowe myślenie i umiejętność szukania nieoczywistych rozwiązań. 

Po uzyskaniu wykształcenia uniwersyteckiego, od 1949 roku pracował w amerykań-

skich korporacjach zajmujących się tworzeniem pierwszych komputerów i infrastruk-

turą komunikacyjną. To w jednej z takich korporacji Paul Baran zaczął zajmować się 

problemami komunikacji. Początkowo dotyczyło to samolotów, które przemieszczając 

się z dużymi prędkościami powinny mieć zapewnioną stałą łączność z bazami na zie-

mi. W apogeum Zimnej Wojny, rozpoczęto badania nad systemem komunikacji, zdol-

nym do działania w czasie „day after” – czyli scenariusza, w którym światowe mocar-

stwa wymieniają nawzajem „atomowe pozdrowienia” unicestwiając tradycyjną infra-

strukturę komunikacyjną. I właśnie w tym momencie z pomocą i pomysłem pojawił 

się Paul Baran, przedstawiając genialną w swojej prostocie „zasadę gorącego karto-

fla”. Chodziło w niej o to, by odpowiednio zaprogramowane węzły sieci  traktowały 

pakiet danych jak parzący dłonie kartofel, , którego każdy chciałby się jak najszybciej 

pozbyć, w tym przypadku przekazując go do kolejnego węzła, a najlepiej do tego, 

który jest wskazany jako docelowy adresat. W kolejnych latach Baran wymyślił rów-

nież podział ARPANET-u na część cywilną i wojskową, a następnie z powodzeniem 

zajął się biznesem, tworząc kilka niewielkich, ale dobrze prosperujących firm, związa-

nych z branżą telekomunikacyjną. Tym, co warto podkreślić, jest nie tylko sama po-

mysłowość Paula Barana, co również jego umiejętność przekonania do niej współ-

pracowników i decydentów, oraz skromność, która nakazywała mu pomniejszanie 

swojego wkładu w powstanie Internetu, porównując całą sprawę do wznoszenia ka-

tedry: „To wynik pracy tysiąca ludzi. Na końcu przychodzi historyk i pyta – kto to zbu-

dował? Jeśli nie będziesz ostrożny możesz uwierzyć, że to właśnie ty wniosłeś decydu-

jący wkład.” Zmarłego w 2011 roku Paula Barana społeczeństwo amerykańskie za-

pamiętało i doceniało także za Jego życia, jako „człowieka, który wynalazł Internet”. 

Łucja Węsierska 
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Milowe kamienie w rozwoju elektryczności 

Energia elektryczna istniała właściwie od zawsze, ponieważ 

nie jest wynalazkiem, ale zjawiskiem naturalnym. Zjawisko to 

zostało odkryte ponad 2000 lat temu i od tego czasu jest ba-

dane i wykorzystywane. Poniżej przypominam kilka kluczo-

wych, przełomowych odkryć na ścieżce  rozwoju tej wspania-

łej dziedziny. 

Ponad 2000 lat temu, około 550 pne. BC grecki ma-

tematyk i filozof Thales von Milet odkrył ładunek elek-

tryczny cząstek. Pocierając bursztyn stwierdził, że 

może przyciągać takie drobne cząsteczki. Po potar-

ciu bursztynu o suche zwierzęce futro, utknęła na nim 

słoma i małe piórka. Chociaż nie potrafił wyjaśnić 

tego zjawiska, od tego czasu uważany jest za od-

krywcę elektryczności.  

 

W 1672 roku niemiecki fizyk Otto von Guericke wyna-

lazł maszynę, która może generować ładunki elek-

tryczne. Iskry były generowane przez obracającą się 

kulkę siarki. Za pomocą tej maszyny obserwował róż-

ne zjawiska, takie jak efekt świetlny, przewodzenie 

ładunku elektrycznego,  oraz fakt, że dwa równie na-

elektryzowane ciała odpychają się 

 

W 1733 roku francuskiemu naukowcowi Charlesowi 

du Frayowi udało się wykazać istnienie dwóch róż-

nych ładunków: jednego dodatniego i jednego ujem-

nego. W eksperymentach z elektrycznością statyczną 

odkrył, że oba mogą się wzajemnie neutralizować. 

Od tego czasu używamy  do dziś oznaczeń ładunku 

dodatniego i ujemnego. 
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W 1745 i 1746 roku wynaleziono pierwszy kondensa-

tor elektryczny. Dwaj naukowcy Ewald Georg von 

Kleist i Pieter van Muschenbroek niezależnie opra-

cowali wczesny projekt kondensatora. Podczas eks-

perymentu, w którym von Kleist wbił gwóźdź do bu-

telki z alkoholem i podłączył ją do maszyny elektrycz-

nej, został porażony prądem. Ostateczny kształt bu-

telce Leiden nadali w 1748 roku brytyjscy lekarze 

John Bevis i William Watson z Londynu: Zamiast na-

pełniać butelkę płynem, obaj zakryli ścianki butelki 

folią aluminiową 
 

Tablica pamiątkowa upamiętniająca odkrycie i fakt pochodzenia 

Ewalda Georga von Kleist w Kamieniu Pomorskim 

W 1752 roku amerykański polityk i badacz Benjamin 

Franklin był w stanie wykorzystać swój eksperyment ze 

smokiem, aby wykazać, że elektryczność występuje 

również w przyrodzie, a mianowicie w postaci błyskawi-

cy. W wyniku tego odkrycia Benjamin Franklin wynalazł 

piorunochron. 

 

Podczas badań w 1780 roku włoski lekarz Luigi Ga-

lvani odkrył, że noga żaby drga w kontakcie z żela-

zem i miedzią. Uważał to za efekt elektryczny a no-

ga żaby była poruszana przez przepływ energii elek-

trycznej między różnymi metalami noża i podstawą. 

W 1800 roku eksperymenty Galvaniego kontynuo-

wał Alessandro Volta. W wyniku reakcji chemicznej 

powstał pierwszy prekursor baterii elektrycznej 

 

W 1866 roku niemieckiemu inżynierowi Wernerowi von 

Siemensowi udało się opracować dynamo. Był to 

pierwszy generator, który został zastosowany w prakty-

ce. 

W 1880 roku Thomas Alva Edison otrzymał patent na 

pierwsze konkurencyjne oświetlenie elektryczne: ża-

rówkę z włóknem węglowym. XIX wieku żarówka była 

pierwszym produktem elektrycznym stosowanym w 

prywatnych gospodarstwach domowych. W tym czasie 

przystąpiono do budowy i rozbudowy sieci elektroener-

getycznych. Edison był również zaangażowany w roz-

wój elektrowni, które dostarczały energię elektryczną do 

oświetlenia budynków publicznych i prywatnych gospo-

darstw domowych 
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Statek transatlantycki do układania kabli telegraficznych z 1881 r 

 

Początki  długodystansowych 

połączeń kablowych 

W 1848 roku firma Siemens & Halske otrzymała ważny, du-
ży kontrakt państwowy. Trzeba było poprowadzić 500-ki-
lometrową linię telegraficzną z Berlina do Frankfurtu nad 
Menem. Ze względu na dużą presję czasu podczas budowy 
kabel telegraficzny można było ułożyć tylko pod ziemią na 
trasie z Berlina do Erfurtu. Na pozostałym odcinku zbudo-
wano linię napowietrzną. Dzięki telegrafowi wiadomość z 
Paulskirche we Frankfurcie dotarła do Berlina w ciągu go-
dziny. Niezawodne i szybkie przekazywanie wiadomości 
zyskało na znaczeniu od połowy XIX wieku. Połączenie od-
ległych kolonii z rynkami w Europie było potrzebą rozwija-
jących się gospodarek. W 1865 r. Istniały dwa połączenia 
telegraficzne między Wielką Brytanią a kolonią Korony Indii 
Brytyjskich. Składały się one z kilku oddzielnych linii, co 
wymagało „telegrafowania” komunikatów na interfej-
sach. Spowodowało to wysoki poziom błędu. Ponadto w 
połączeniach często występowały usterki techniczne. W 
rezultacie telegramy często docierały do odbiorców nie-
kompletne. Pierwszy kabel podmorski ułożono w 1864 ro-
ku, a już w 1873 r. istniały trzy transatlantyckie połączenia 
telegraficzne między Europą a USA. Potrzeba komunikacji 
między starym i nowym światem stale rosła. Istniejące 
możliwości nie były już do tego wystarczające. 

 

Długodystansowe połączenia kablowe związane 

były z wchodzącym w życie telegrafem podsta-

wowym narzędziem do szybkiej komunikacji mię-

dzy kontynentami. Wiodącą rolę w tym obszarze 

należy przypisać USA zaś  Anglii, Francji i Niemiec 

w Europie. 

 

 

Telegraf i fragment kabla transatlantyckiego  w rurze osłonowej 
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 energetyczne linie napowietrzne 

 mapa geodezyjna 
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energetyczne linie  

napowietrzne (cz 2) 
 

W liniach o napięciu znamiono-

wym powyżej 1 kV 

 stosuje się jako przewody robocze linkę 

stalowo-aluminiową (o symbolu AFL) o  

stosunku przekroju aluminium do  przekro-

ju rdzenia stalowego 6:1 lub 8:1. 

 Zalecane przekroje przewodów elektroe-

nergetycznych linii napowietrznych: 

a) AFL-6-35 mm2 – do odgałęzień w sieci 

pozamiejskiej SN; 

 

b) AFL-6-70 mm2 – do linii magistralnych 

SN z wyjątkiem początkowych odcinków 

wymiarowanych na specjalny poziom prą-

du zwarciowego (12,5 kA), 

 

c) AFL-6-120 mm2 – do początkowych od-

cinków magistral i odgałęzień w liniach 

średniego napięcia wyprowadzonych 

ze stacji  

W liniach 110 kV jest to AFL-6-240 mm2, w  

szczególnych przypadkach AFL-8-350 mm2. 

W starszych liniach spotyka się przewody AFL-

6-120 lub 185 mm2.  

 

W liniach 220 i 400 kV stosuje się jako prze-

wody robocze linkę stalowo-aluminiową 

o stosunku przekroju aluminium do przekroju 

rdzenia stalowego 8:1. W liniach 400 kV jest 

to AFL-8-525 mm2 – w wiązce dwuprzewodo-

wej lub trzyprzewodowej. Tak wykonane prze-

wody wiązkowe zmniejszają reaktancję linii 

i straty spowodowane ulotem oraz  skłonność 

przewodów do drgań, zwiększają natomiast 

zdolność przesyłową linii. Linie 400, 220 i  110  

kV chroni się przed bezpośrednim wyładowa-

niem atmosferycznym jednym lub dwoma 

przewodami odgromowymi AFL-11,7-50, 70  

lub 95 mm2 oraz AFL-6-120 lub 240  mm2,  za-

leżnie od typu słupów i prądów zwarciowych. 

Stosuje się również specjalne przewody typu 

OPGW z wbudowanym telekomunikacyjnym 

kablem światłowodowym, tworząc sieć łącz-

ności dla potrzeb energetyki. 

 

43 



44 
 

 

  

 

W praktyce stosuje sie dwa rodzaje zawieszania 
przewodów roboczych i odgromowych: przelotowe 
i odciągowe. W  zależności od rodzaju linii przewo-
dy zawiesza się na izolatorach stojących lub 
na izolatorach wiszących, lub za pomocą odpo-
wiednich łańcuchów izolatorów jako przelotowo-
odciągowe. Zawieszenie przelotowe stosuje się, 
gdy na izolator lub łańcuch izolatorów nie działa siła 
naciągu albo, gdy siła ta jest pomijalnie mała. Tego 
typu zawieszenie wykonuje się w taki sposób, aby 
przy wystąpieniu znacznej siły wzdłużnej (np. przy 
zerwaniu przewodu) mogącej uszkodzić słup linii, 
przewód przesunął się w miejscu zawieszenia lub 
wyślizguje się z uchwytu. Do  mocowania przewo-
dów służą uchwyty o różnych przeznaczeniach. Za-
wieszenie przelotowe na izolatorach stojących wy-
konuje się za pomocą drutu wiązałkowego, mocują-
cego przewód na główce izolatora, uchwytu oplo-
towego lub objemki. Podtrzymanie przewodu na  
izolatorach wiszących lub ich łańcuchach wykonuje 
się za pomocą uchwytów przelotowych. Zawiesze-
nie odciągowe służy do przejęcia siły występującej 
wzdłuż przewodów, spowodowanej niezrównowa-
żonymi naciągami. Stosowane jest również do  za-
wieszenia przewodów na załomach linii. Zawiesze-
nie odciągowe na  izolatorach stojących wykonuje 
się przez założenie pętli na  głowicę izolatora. Pętlę 
na  przewodzie zamyka się za pomocą złączki rur-
kowej do karbowania lub uchwytu pętlicowego. Na  
izolatorach wiszących lub ich łańcuchach przy za-
wieszeniu przelotowym podtrzymanie przewodu 
wykonuje się za pomocą uchwytów przelotowych, 
a przy zawieszeniu odciągowym przewody mocuje 
się za pomocą uchwytów odciągowych. Zawieszenie 
odciągowe powoduje przerwanie ciągłości przewo-
dów i wymaga wykonania mostków. W liniach 
110 kV i wyższym uchwyty odciągowe wyposażone 
są w zacisk do przyłączenia mostka. Zawieszenie 
przelotowo-odciągowe łączy cechy zawieszenia 
przelotowego i odciągowego. Łączenie przewodów 
wykonuje się za pomocą złączek i zacisków. Złączki 
służą do mechanicznego i  elektrycznego połączenia 
przewodów, zaciski tylko  do  elektrycznego 
bez przenoszenia siły naciągu.     Stosowane są 
złączki rurkowe do karbowania w  karbownicach lub 
zaprasowywane w praskach. Jest bardzo szeroki 
asortyment zacisków do  konkretnego przeznacze-
nia w liniach z przewodami gołymi lub izolowanymi. 

 

W obszarach zadrzewionych 

lub w innych uzasadnionych 

przypadkach stosuje się w  li-

niach napowietrznych średnie-

go napięcia przewody izolowa-

ne. Stosowanie przewodów 

izolowanych wraz z  odpowied-

nim osprzętem pozwala 

na uproszczenie budowy linii, 

zmniejszenie liczby zakłóceń 

oraz zwiększenie bezpieczeń-

stwa i pewności pracy linii. 

Zawieszenie i łączenie przewodów 
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Mapa geodezyjna 

dla początkujących 

Zanim zaczniesz budowę domu, musisz spełnić 

szereg wymagań oraz zgromadzić potrzebne za-

świadczenia. Jednym z ważniejszych dokumentów 

na tym etapie inwestycji jest mapa geodezyjna. 

Mapy budowlane możemy podzielić na kilka ro-

dzajów. Są to przede wszystkim: mapy zasadnicze, 

do celów projektowych, inwentaryzacyjne i mapy 

multimedialne. Wszystkie mapy potrzebne do 

budowy lub które możesz wykorzystać, tworząc  

projekt domu, otrzymasz w Urzędzie Kartografii i 

Geodezji odpowiednim dla danego terenu, lub też 

znajdziesz je w systemach informacji przestrzen-

nych poszczególnej gminy czy miasta. Mapa geo-

dezyjna to dokument, który powstał w oparciu o 

kopię mapy zasadniczej. Ta zawiera dane z ewi-

dencji gruntów i budynków oraz informacje o 

ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu 

terenu. Mapy geodezyjne powstają często w wy-

niku nowych pomiarów geodezyjnych, spowodo-

wanych podziałem, scalaniem czy obrotem nieru-

chomościami. Mapka geodezyjna może być po-

trzebna w sytuacji, kiedy dokonujemy podziału 

nieruchomości czy też składamy wniosek o wyda-

nie warunków zabudowany i  zagospodarowania 

terenu. Mapki geodezyjne tworzone są przez u-

prawnionych do tego geodetów. Mapa geodezyj-

na, jak każda inna mapa posiada przede wszyst-

kim przedstawioną skalę, w której została wyko-

nana. Mapy zasadnicze najczęściej wykonuje się w 

skali: 

 1:250 – obszary o bardzo dużym zagęszczeniu obiektów, 

 1:500 – 1:1000 – dla obszarów wysoko zurbanizowanych, 

 1:1000 – 1:2000 – dla obszarów średnio zurbanizowanych, 

 skala 1:5000 - dla obszarów rolnych i leśnych. 

 

 

Ośrodki, które gromadzą dokumentację 

geodezyjną i uprawnione są do wyda-

wania map, najczęściej zlokalizowane są 

w miastach wojewódzkich i powiatach. 

Często też posiadają bazy elektroniczne. 

 

Mapy geodezyjne powstają często w wy-

niku nowych pomiarów geodezyjnych, 

spowodowanych podziałem, scalaniem 

czy obrotem nieruchomościami. Mapka 

geodezyjna może być potrzebna w sytu-

acji, kiedy dokonujemy podziału nieru-

chomości czy też składamy wniosek o 

wydanie warunków zabudowy i  zago-

spodarowania terenu 

 

Chcąc uzyskać mapę zasadniczą, należy 

wypełnić wniosek o udostępnienie ma-

teriałów powiatowego zasobu geodezyj-

nego i kartograficznego, a następnie zło-

żyć go w wydziale Geodezji i Kartografii 

w Urzędzie Miasta czy Starostwie Powia-

towym. W rozszyfrowaniu oznaczeń na 

mapie pomoże nam Obwieszczenie Mar-

szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 13 października 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. W 

dokumencie znajdziemy wyjaśnienie 

wszystkich oznaczeń 

 

 

 

https://www.extradom.pl/
https://www.extradom.pl/porady/artykul-uzbrojenie-dzialki-ile-kosztuje-uzbrojenie-dzialki-budowlanej
https://www.extradom.pl/porady/artykul-uzbrojenie-dzialki-ile-kosztuje-uzbrojenie-dzialki-budowlanej
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wo – sieć wodociągowa ogólna, 

wl – sieć wodociągowa lokalna, 

ko – sieć kanalizacji ogólnospławnej, 

ks – sieć kanalizacji sanitarnej, 

kd – sieć kanalizacji deszczowej, 

kp – sieć kanalizacji przemysłowej,  

kl – sieć kanalizacji lokalnej,  

gw – sieć gazowa wysokoprężna (wyso

 kiego ciśnienia),  

gs – sieć gazowa średnioprężna (śred

 niego ciśnienia),  

gn – sieć gazowa niskoprężna (niskiego 

 ciśnienia),  

cw – sieć ciepłownicza wysokiego ci

 śnienia,  

cn – sieć ciepłownicza niskiego ciśnie

 nia,  

cp – sieć ciepłownicza parowa, 

Wszystkie mapy geodezyjne charakteryzują się pewnymi umownymi 

oznaczeniami. Poniżej uproszczony skorowidz oznaczeń sieci uzbrojenia 

terenu na mapach zasadniczych 

tt – sieć telekomunikacyjne tran

 zytowa,  

tm – sieć telekomunikacyjna 

 miejska, 

eW – sieć elektroenergetyczna 

 wysokiego napięcia,  

eS – sieć elektroenergetyczna 

 średniego napięcia,  

eN – sieć elektroenergetyczna ni

 skiego napięcia,  

ei – sieć elektroenergetyczna in

 na, 

Dokładny opis wszystkich oznaczeń znaj-
dziemy w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 paździer-
nika 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne. 
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elektryk 

i jego "pstryk" 
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Stacja transformatorowa dla zakochanych 

 


