
Kwiecieñ 2022 65



HURTOWNIA MATERIA£ÓW ELEKTRYCZNYCH



B i u l e t y n
Oddzia³u Tarnowskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich
TarnówNr 65 Kwiecieñ 2022

do u¿ytku wewnêtrznego

SEP

Nasza dzia³alnoœæ wydawnicza, jak równie¿ dzia³alnoœæ 

Oddzia³u przez okres poprzedniego roku by³a znacznie 

ograniczona. Powodem by³a nadal utrzymuj¹ca siê pandemia 

COVID-19. W dniu oddania niniejszego Biuletynu do druku 

w znacznym stopniu zredukowano obostrzenia wynikaj¹ce 

z profilaktyki pandemicznej. Oczekujemy, ¿e nie bêdzie ju¿ 

nastêpnej fali zachorowañ. Nadal trwa inwazja Rosji na 

Ukrainê. Wojna rosyjsko-ukraiñska rozpoczê³a siê 24 lutego 

2022 r. Stanowi ona eskalacjê inwazji Federacji Rosyjskiej 

trwaj¹cej od 2014 roku.

Pomimo takich utrudnieñ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia by³a 

kontynuowana. Niektóre z nich prezentujemy na naszych 

³amach. Tradycyjnie na wstêpie Biuletynu przedstawiamy 

fakty z ¿ycia OT SEP. Obecny rok jest rokiem wyborczym 

w SEP. W kilku artyku³ach prezentujemy wyniki wyborów. 

Kole¿ankom i Kolegom, którzy zostali wybrani gratulujemy 

i ¿yczymy owocnej pracy na rzecz SEP.

elacja ze 

zorganizowanej przez OT SEP wycieczki techniczno-

krajoznawczej

Jak zwykle przedstawiamy 

informacjê nt. dzia³alnoœci NOT w Tarnowie i serdecznie 

zapraszamy do lektury.

Kolegium Redakcyjne

Andrzej Wojtanowski

W biuletynie pobrzmiewaj¹ jeszcze echa obchodów jubileuszy 

50-lecia Oddzia³u i 70-lecia Ko³a nr 1, które koñczy r

.

W ramach cyklu o ekologii omówimy dzia³anie gruntowego 

wymiennika ciep³a. Koñczymy ciekawy cykl kilku artyku³ów 

z tematyki instalacji w strefach EX. 
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Antoni Maziarka

Z ¿ycia Oddzia³u

28.06.2021 Posiedzenie Zarz¹du OT SEP. W programie: omówienie 

organizacji spotkania (pikniku) w dniu 02.07.2021, informacja 

o sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, podjêcie uchwa³ o zmianach 

stawek i cennika us³ug, przyjêcie 5 nowych cz³onków, podjêcie uchwa³ 

w sprawie odznaczeñ, informacja o planowanych obchodach powstania 

Ko³a nr 1.

02.07.2021 w Porêbie Radlnej w gospodarstwie agroturystycznym 

u Sutkowskich  mia³ miejsce ostatni akcent 50-lecia Oddzia³u uroczysty 

piknik. Istotnym punktem imprezy by³o wrêczenie odznaczeñ nadanych 

przez Zarz¹d G³ówny i Zarz¹d Oddzia³u /medale im. Jana Szczepanika/. 

Piknik zaszczyci³ przedstawiciel Zarz¹du G³ównego kol. Krzysztof Ziêba.  

Na imprezê przyby³o ok. 190 cz³onków SEP wraz z osobami 

towarzysz¹cymi. W programie imprezy by³ wystêp góralskiego kabaretu, 

pokaz ogni sztucznych i zabawa taneczna. 

13.07.2021 odby³o siê spotkanie w Izbie Przemys³owo - Handlowej 

w sprawie organizacji obchodów 150 rocznicy urodzin Jana Szczepanika. 

Ze strony SEP w spotkaniu uczestniczy³ Prezes Oddzia³y SEP Janusz 

Onak i vice Prezes Antoni Maziarka a Izbê Handlow¹ reprezentowali 

Prezes Marek Rzepka i Sekretarz Franciszek Bernat. Prezes Izby 

przedstawi³ ogóln¹ koncepcjê obchodów rocznicowych i zaproponowa³ 

spotkanie robocze w dniu 14.09.2021 roku. Zakoñczenie spotkania 

poprzedzi³a krótka dyskusja na temat wizji obchodów uroczystoœci.

20.07.2021 w Krakowie w siedzibie Ma³opolskiej Okrêgowej Izbie 

In¿ynierów Budownictwa (MOIIB) odby³o siê spotkanie Zarz¹du Izby 

z siedmioma stowarzyszeniami technicznymi dzia³aj¹cymi na terenie 

ma³opolski. Oddzia³  Tarnowski SEP reprezentowa³ Prezes Janusz Onak. 

G³ównym celem spotkania by³o podpisanie nowego porozumienia 

o wspó³pracy pomiêdzy MOIIB a Stowarzyszeniami. Po krótkiej dyskusji 

porozumienie takie zosta³o podpisane. Porozumienie okreœla zasady 

wspó³dzia³ania przy przygotowaniu kandydatów do egzaminów na 
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uprawnienia budowlane oraz przy organizacji szkoleñ, konferencji 

i imprez naukowo technicznych. W trakcie spotkania omówiono tak¿e 

przygotowania do obchodów dnia budowlañca w paŸdzierniku tego roku 

oraz planowane w Wiœle warsztaty w zakresie zmian w przepisach 

dotycz¹cych  procesu budowlanego. 

02.08.2021 na cmentarzu komunalnym w Tarnowie przy grobie Henryka 

Ziemnickiego spotkali siê przedstawiciele SNT Rady NOT w Tarnowie – 

Renata £abêdŸ NOT, Antoni Maziarka SEP, Eugeniusz Tadel SITR, aby 

uczciæ 77 rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Z³o¿ono kwiaty 

i zapalono znicze. Porucznik Henryk Ziemnicki pseudonim Olbracht – 

pierwszy Prezes Tarnowskiego Oddzia³u SEP - walczy³ w Powstaniu 

Warszawskim.

1.09.2021 w Zespole Szkó³ Mechaniczno – Elektrycznych odby³o siê 

spotkanie SEP cz³onków Ko³a nr 9 w którym uczestniczyli prawie wszyscy 

cz³onkowie Ko³a w tym Dyrektor ZSME Grzegorz Szerszeñ, oraz by³y 

wieloletni Dyrektor ZSME Jan Onak. Goœæmi spotkania byli Prezes 

Tarnowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Janusz 

Onak oraz Wiceprezes Tarnowskiego Oddzia³u SEP kol. Antoni Maziarka. 

W swoim wyst¹pieniu kol. Janusz Onak podkreœli³ znaczenie dzia³alnoœci 

SEP w œrodowisku szkolnym i uczelnianym. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ 

do wrêczenia odznaczeñ. Srebrn¹ Honorow¹ Odznakê SEP otrzyma³ 

Dyrektor ZSME Pan Grzegorz Szerszeñ natomiast Medal Jana 

Szczepanika Dyrektor ZSME Pan Jan Onak za wspieranie dzia³añ 

szkolnego Ko³a SEP przez 30 lat. Uroczyste spotkanie przygotowa³a

i poprowadzi³a kol. Gra¿yna Smoliñska – Wygrzywalska Prezes Ko³a nr 9.

09.09.2021 w Nowej Wsi w hotelu Blue Diamond odby³y siê uroczyste 

obchody 65 lecia Oddzia³u Rzeszowskiego SEP. Na spotkanie przybyli 

przedstawiciele w³adz wojewódzkich, lokalnych, reprezentanci zak³adów 

pracy oraz s¹siednich Oddzia³ów SEP. Oddzia³ Tarnowski SEP 

reprezentowa³ Prezes Oddzia³u Janusz Onak. Goœciem honorowym 

spotkania by³ Prezes SEP Piotr Szymczak. Na wstêpie Prezes Oddzia³u 

Rzeszowskiego Barbara Kopeæ powita³a goœci i krótko przedstawi³a 

historiê Oddzia³u. Kolejnym punktem by³o wrêczenie odznaczeñ i medali 

dla zas³u¿onych cz³onków. Po odznaczeniach g³os zabrali goœcie 
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w szczególnoœci Prezes Piotr Szymczak zapozna³ zebranych z now¹ 

strategi¹ SEP i wyzwaniami stoj¹cymi przed organizacj¹. Prezes Janusz 

Onak pogratulowa³ jubileuszu i na pami¹tkê wrêczy³ upominek w postaci 

zegara oraz monografiê 50 lecia Oddzia³u Tarnowskiego z osobist¹ 

dedykacj¹ dla Kole¿anki Barbary Kopeæ. Na zakoñczenie uczestnicy 

wys³uchali piosenek Edith Piaf w wykonaniu Rzeszowskiego Trio”

10.09.2021 w Tarnowie przy ulicy Wa³owej w Sali Lustrzanej odby³o siê 

pierwsze posiedzenie komitetu obchodów 150 lecia urodzin Jana 

Szczepanika. Na czele komitetu stan¹³ Marek Rzepka. Do komitetu 

zaproszono ró¿ne instytucje, firmy i stowarzyszenia z Tarnowa oraz 

Krosna. Celem pierwszego spotkania by³o wstêpne omówienie 

mo¿liwych wariantów realizacji obchodów. Prezes Oddzia³u 

Tarnowskiego SEP Janusz Onak zadeklarowa³ w³¹czenie siê w realizacjê 

tych obchodów gdy¿ dla stowarzyszenia postaæ Jana Szczepanika jest 

bardzo wa¿na i od wielu lat promowana poprzez przyznawany medal 

Jana Szczepanika,  oraz konkursy  skierowane do szkó³ œrednich im. 

Jana Szczepanika.  

16.09.2021 odby³o siê kolejne posiedzenie Prezydium Zarz¹du 

Tarnowskiego Oddzia³u SEP,  na którym g³ównymi punktami obrad by³y:

- wniosek do ZG SEP o Medal im. prof. Romana Dzieœlewskiego 

dla Ko³a nr 1

- uchwa³a o przyznaniu Medalu im. Jana Szczepanika

- przyznanie dofinansowania do obchodów 70- lecia Ko³a nr 1

- przyznanie dofinansowania do wycieczki do elektrowni i zapory 

wodnej Otmuchowie

23.09.2021 Tarnowski Oddzia³ SEP zorganizowa³ konferencjê naukow¹ 

w formie online, na której wyg³oszono referaty o tematyce:

Energetyka przemys³owa w Grupie Azoty S.A. – prezentacja 

przedstawiciel Grupa Azoty - Ko³o nr 3 SEP.

- Agrofotowoltaika - perspektywy rozwoju w Polsce i na œwiecie -  

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki, PWSZ 

w Tarnowie (Ko³o nr 6 SEP)

- Problemy z identyfikacj¹ zerwanych przewodów w sieciach SN. 

TAURON Dystrybucja S.A. OTR - prezentacja przez Ko³o nr 1 
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SEP przy Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie oraz 

Tavrida

- Instalacje OZE wspomagane magazynami energii jako 

warunek konieczny stabilnej transformacji energetycznej - firma 

ONDE S.A.

W konferencji wziê³o udzia³ 68 pracowników Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddzia³ w Tarnowie.

24.09.2021 w restauracji TAURUS w £adnej odby³o siê uroczyste 

spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia Ko³a nr 1 przy TAURON 

DUSTRYBUCJA S.A. Oddzia³ w Tarnowie. W uroczystoœci wziêli udzia³ m. 

inn. cz³onek Zarz¹du G³ównego SEP kol. Krzysztof Ziêba, Prezes 

Oddzia³u Tarnowskiego SEP Janusz Onak oraz v-ce Prezes Antoni 

Maziarka, przedstawiciel Dyrekcji TD S.A. Oddzia³ w Tarnowie Dyrektor 

ds. Maj¹tku Jacek Stañczykiewicz oraz dotychczasowi Prezesi 

Ko³a nr 1 Kazimierz Danko, Zbigniew Bosowski, Józef Tabor,  Andrzej 

Wojtanowski, Adam Dychtoñ  i  Andrzej Liwo. W spotkaniu wziê³o udzia³ 

120 osób.

30.09 do 03.10. 2021  zorganizowano wyjazd szkoleniowo-turystyczny 

dla cz³onków OT SEP. W programie m.in.. Elektrownia wodna 

w Otmuchowie, kopalnia z³ota, zwiedzanie Kudowy-Zdroju, spacer po 

"b³êdnych ska³ach", wyjœcie na najwy¿szy szczyt Gór Sto³owych 

"Szczeliniec Wielki", zwiedzanie gór sto³owych po stronie czeskiej 

"Skalne Miasto", Zamek Ksi¹¿ oraz msc. Œwidnica. 

09.10.2021 Ma³opolska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa 

zorganizowa³a w gmachu Opery Krakowskiej uroczyst¹ Galê z okazji Dnia 

Budowlanych pod nazw¹ „X Jubileuszowy Wieczór w Operze”, na któr¹ 

zaprosi³a swoich cz³onków, przedstawicieli organów Administracji 

Pañstwowej i Samorz¹dowej, Rektorów Krakowskich Wy¿szych Szkó³ 

Technicznych oraz przedstawicieli Stowarzyszeñ Technicznych. 

W spotkaniu wziêli udzia³ miêdzy innymi Minister Infrastruktury 

i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Prezydent Miasta Tarnowa Roman 

Ciepiela Prezes FSNT NOT Ewa Mañkiewicz - Cudny, Kierownik Punkt 

Informacyjny Ma³opolskiej OIIB w Tarnowie Natalia Œlusarczyk - Kot, 

Prezes Oddzia³u Krakowskiego SEP kol Jan Strza³ka, Prezes Oddzia³u 
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FSNT – NOT w Tarnowie Renata £abêdŸ. Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich Oddzia³ w Tarnowie reprezentowa³ Skarbnik Oddzia³u Jan 

Sznajder W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ Kol. Janusz Krzysztof 

z  „Ko³a nr 1 Tauron Dystrybucja”  Tarnowskiego  Oddzia³u  SEP.

22.10. 2021 mia³y miejsce uroczyste obchody 90 – lecia Zespo³u Szkó³ 

Technicznych w Tarnowie Moœcicach. Obchody rozpoczê³y siê na 

cmentarzu w Moœcicach przy grobie Kazimierza Abratowicza, którego 

imieniem nazwano aulê szkolna. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ m. inn. 

Prezydent m. Tarnowa Roman Ciepiela. Referat wprowadzaj¹cy 

w historiê szko³y  wyg³osi³ jej dyrektor p. Jacek Ró¿ycki. PóŸniej by³ czas 

na wspomnienia i okolicznoœciowe wyst¹pienia. Na koniec m³odzie¿ ZST 

zaprezentowa³a swoje zdolnoœci artystyczne w klimacie przedwojennego 

Lwowa. Oddzia³ Tarnowski SEP na uroczystoœci reprezentowa³ v-ce 

Prezes kol. Antoni Maziarka, który w swoim wyst¹pieniu pogratulowa³ 

jubileuszu i na rêce Dyrektora Szko³y wrêczy³ upominek od Tarnowskiego 

Oddzia³u SEP.

W dniach poprzedzaj¹cych Œwiêto Zmar³ych odwiedziliœmy cmentarze 

gdzie na grobach naszych zmar³ych kolegów z³o¿yliœmy wi¹zanki kwiatów 

i zapaliliœmy znicze. W imieniu ca³ej naszej wspólnoty groby odwiedzili: 

na cmentarzu komunalnym w Krzy¿u kol. Antoni Maziarka i Andrzej Liwo, 

na starym cmentarzu Adam Dychtoñ i Roman Szymkowiak, na cmentarzu 

w Moœcicach i w Woli Rzêdziñskiej Gra¿yna D¹browska, Rafa³ Schab, 

Rados³aw Czapla i Roman Kuczek. Natomiast cmentarz parafialny 

na Rzêdzinie odwiedzi³ kol. Andrzej Wojtanowski, Kol. Adam Dychtoñ 

w Klikowej i w Nowodworzu a kol. Andrzej Liwo cmentarz na Batowicach 

w Krakowie.

03.11.2021 w Sali posiedzeñ Rady Miasta Krosna mia³o miejsce 

spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 - lecia urodzin 

Jana Szczepanika. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ró¿nych 

podmiotów w tym z Urzêdu m. Krosna z Prezydentem na czele, z Urzêdu 

m.Tarnowa, wy¿szych uczelni i inni. Oddzia³ Tarnowski SEP 

reprezentowa³ kol. Antoni Maziarka. Obrady prowadzi³ jej przewodnicz¹cy 

Marek Rzepka. Uzgodniono ¿e potrzebne bêdzie za³o¿enie dwóch kont 

bankowych dla realizacji planu obchodów w Tarnowie i w Kroœnie, 
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zadeklarowano, ¿e poszczególne podmioty opracuj¹ wnioski, których 

celem jest uzyskanie dofinansowania /granty/, zobowi¹zano 

Przewodnicz¹cego aby wyst¹pi³ o patronat honorowy obchodów do 

ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Edukacji oraz 

Marsza³ków Ma³opolski i Podkarpacia a tak¿e Prezydentów obu miast.

19-21.11.2021 we Wroc³awiu zorganizowano XXII Dni M³odego 

Elektryka, na które Tarnowski Oddzia³ SEP wydelegowa³ dwóch 

studentów z tarnowskiej PWSZ P: Natana Lisowskiego i Mateusza 

¯urowskiego. Wœród tematów do dyskusji m.in. nowe wyzwania zwi¹zane 

z w³¹czeniem m³odzie¿y do dzia³alnoœci naszego Stowarzyszenia oraz 

nowe oblicze energetyki w XXI wieku. 

09.12.2021 na posiedzeniu prezydium OT SEP omówiono materia³y 

i porz¹dek obrad uroczystego posiedzenia Zarz¹du w dniu 20.12.2021 

roku oraz przygotowano propozycjê bud¿etu i planu Pracy na 2022 rok.

14.12.2021 na posiedzeniu Rada Prezesów g³ównym punktem by³o 

omówienie i zaopiniowanie projektu bud¿etu centralnego SEP na 2022 

rok oraz omówienie punktów spraw ró¿nych których nie uda³o siê omówiæ 

na posiedzeniu Rady Prezesów w dniu 25.11.2021,  a które ze wzglêdu na 

brak czasu zosta³y przeniesione na nastêpne posiedzenie. 

20.12.2021 mia³o miejsce uroczyste posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u SEP 

w rozszerzonym sk³adzie o Prezesów Kó³, przedstawicieli cz³onków 

wspieraj¹cych i aktywnych cz³onków tarnowskiego oddzia³u SEP. 

Na posiedzeniu tym uchwalony zosta³ plan pracy i bud¿et na 2022 r. 

Odpowiedzialne osoby za poszczególne segmenty dzia³alnoœci 

statutowej przedstawili wykonanie w 2021 r. Przyjêto tak¿e harmonogram 

akcji wyborczej w Ko³ach.

10.02.2022 Odby³o siê posiedzenie Prezydium OT SEP. G³ównym 

tematem spotkania by³o zaopiniowanie wniosków na odznaczenia dla 

cz³onków Oddzia³u Tarnowskiego. Podjêto tak¿e decyzje o przyjêciu 

jednego cz³onka SEP oraz wyznaczono cz³onków zarz¹du którzy mieli 

zaopiekowaæ siê wyborami w poszczególnych Ko³ach SEP. 
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Marzec 2022  w Ko³ach SEP odby³y siê Walne Zebrania Ko³ /WZK/ na 

których dokonano wyboru w³adz Kó³ oraz delegatów na WZDO. Poni¿ej 

wybrani Prezesi Kó³ SEP /wszyscy zostali wybrani ponownie/. 

Data 
odbycia 
WZK 

Nr Ko³a SEP Wybrany Prezes Ko³a 
SEP 

24.03.2022 Kole nr 1 /Tauron-Dystrybucja SA Oddzia³ w Tarnowie/ Kol. Grzegorz Bosowski  
15.02.2022 Ko³o nr 2 /Tamel/ Kol. Aleksander G¹dek  
23.02.2022 Ko³o nr 3 /Grupa Azoty/ Kol. Roman Kuczek  
05.04.2022 Ko³o nr 4 /TP SA/ Kol. Zbigniew Papuga  
25.03.2022  Ko³o nr 5 /terenowe/ Kol. Jan Jaszczyñski  
08.03.2022 Ko³o nr 6 /PWSZ/ Kol. Agnieszka Lisowska-

Lis  
28.03.2022 Ko³o nr 7 /Control Process/ Kol. Marek Przebiêda  
09.03.2022 Ko³o nr 9 /Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych/ Kol. Gra¿yna Smoliñska-

Wygrzywalska  
11.03.2022  Ko³o nr 10 /Elektroinstalatorzy/ Kol. Boles³aw Budzik  
09.03.2022 Ko³o nr 11 /Zespó³ Szkó³ Technicznych/ Kol. Andrzej Kieæ  
24.03.2022 Ko³o nr 14 /Wodoci¹gi Dêbickie/ Kol. Marek Lejko  

Niestety w kole nr 8 przy RWSE nie odby³o siê WZK. 

Grzegorz Bosowski

Walne Zebranie Cz³onków Ko³a nr 1 SEP 

przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê 4 letni¹ kadencj¹ Zarz¹du Ko³a nr 1 

SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie, w dniu 24 

marca 2022 r. odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Ko³a nr 1. Nasze Ko³o 

licz¹ce na koniec 2021 r. 210 cz³onków, jest najliczniejsze w Tarnowskim 

Oddziale SEP i stanowi ok. po³owy wszystkich jego cz³onków. W zebraniu 

które otworzy³ Prezes Ko³a nr 1 Grzegorz Bosowski uczestniczy³o 62 

cz³onków Ko³a w tym Prezes OT SEP Janusz Onak oraz zaproszona ca³a 

Dyrekcja Oddzia³u Tarnowskiego TD S.A. w osobach Jacka Duñca, Paw³a 

Marka, Wojciecha Ga³dy i Jacka Stañczykiewicza. 

Po stwierdzeniu prawomocnoœci WZK, zgodnie z przyjêt¹ 

agend¹ spotkania jego Przewodnicz¹cym zosta³ wybrany kol. Aleksander 

Gawrya³, który poprowadzi³ dalsz¹ czêœæ zebrania. Po wybraniu 

Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwa³ i Wniosków, g³os 
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zabra³ ustêpuj¹cy Prezes Ko³a przedstawiaj¹c sprawozdanie 

z dzia³alnoœci Zarz¹du za lata 2018 – 2022. W swoim wyst¹pieniu 

przekaza³ informacje o zorganizowanych konferencjach naukowych, 

wyjazdach technicznych oraz spotkaniach integracyjnych w tym tak¿e 

o najwa¿niejszym wydarzeniu jakim by³y obchody Jubileuszu 70 - lecia 

Ko³a nr 1 w 2021 r. Jednoczeœnie podziêkowa³ wszystkim za wk³ad pracy 

w organizacjê tych wydarzeñ. Kolejny punktem by³o sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej wyg³oszone przez Wies³awa Cicha. Komisja 

stwierdzi³a, ¿e Zarz¹d zrealizowa³ postawione przez nim zadania 

i zawnioskowa³ o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi. 

W wyniku póŸniejszego g³osowania absolutorium zosta³o jednog³oœnie 

udzielone. 

W trakcie zebrania g³os zabra³ Prezes OT SEP Janusz Onak, 

który w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi za 

zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ SEP i wrêczy³ Prezesowi Ko³a 

okolicznoœciowy list z podziêkowaniami. G³os zabra³ równie¿ Dyrektor 

Naczelny OTR, tak¿e dziêkuj¹c za aktywn¹ dzia³alnoœæ Ko³a i ¿ycz¹c 

dalszej równie dobrej wspó³pracy.

Nastêpnie przyst¹piono do wyborów w³adz Ko³a na kadencjê 

w latach 2022-2026. W pierwszej kolejnoœci przyst¹piono do wyborów 

Prezesa Zarz¹du Ko³a. Zg³oszona zosta³a jedna kandydatura Grzegorz 

Bosowskiego, który zosta³ jednog³oœnie wybrany na to stanowisko. 

W kolejnym g³osowaniu wybrano pozosta³ych 11 cz³onków Zarz¹du, 

którymi zostali:

- El¿bieta Obszarska - Skarbnik

- Pawe³ Bartecki - Sekretarz

- Mariusz Majewski 

- Miros³aw £ucyków

- Marcin Szymczyk

- Aleksander Gawrya³

- Krzysztof Mikulski

- Andrzej Liwo

- Grzegorz Ceglarz

- Roman Kozio³

- Aneta Lis-Broñczyk
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Do sk³adu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 

- Piotr Wardza³a

- Andrzej Wojtanowski

- Wies³aw Cich

Jako ostanie, odby³y siê wybory Delegatów na Walny Zjazd Oddzia³u, 

którymi zostali:  

-Janusz Onak -  Jan Sznajder

- Antoni Maziarka  -  Krzysztof Mikulski

- Aleksander Gawrya³ -  Mariusz Majewski

- Gra¿yna D¹browska -  Zbigniew Gieroñ

- Zbigniew Gniadek -  Jerzy Niedojad³o

- Pawe³ Marek -  Kazimierz Pasierb

- Miros³aw £ucyków -  Grzegorz Ceglarz

- Wies³aw Cich -  El¿bieta Obszarska

- W³adys³aw Bochenek -  Marcin Szymczyk

- Andrzej Liwo -  Jaros³aw Kubala

Na zakoñczenie WZK g³os zabra³ Prezes Ko³a Grzegorz Bosowski 

dziêkuj¹c za udzielone w wyborach poparcie i zaufanie, jednoczeœnie 

deklaruj¹c zaanga¿owanie w dalsz¹ prace w kolejnej kadencji. 

Foto: Roman Kozio³ WZK Ko³a nr 1 
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Zarz¹d Ko³a nr 1 SEP na kadencjê 2022-2026.

Od lewej: Marcin Szymczyk, El¿bieta Obszarska, Krzysztof Mikulski, Aneta Lis-Broñczyk, 

Miros³aw £ucyków, Grzegorz Ceglarz, Grzegorz Bosowski, Mariusz Majewski, 

Aleksander Gawrya³, Andrzej Liwo, Roman Kozio³, Pawe³ Bartecki

Roman Kuczek

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 

w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

W dniu 23 lutego 2022 r. w sali restauracji Kasyno odby³o siê 

Walne zebranie Cz³onków Ko³a SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. 

w Tarnowie. Zebranie zwo³ano w zwi¹zku z up³ywem kadencji 2018 – 

2022, a co siê z tym wi¹¿e, wype³nieniu obowi¹zku sprawozdawczego za 

okres up³ywaj¹cej kadencji oraz powo³ania Zarz¹du Ko³a na lata 

2022 - 2026. Goœciem Zebrania by³ przewodnicz¹cy Oddzia³u 
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tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak.

Otwarcia zebrania dokona³ Prezes Ko³a kol. Roman Kuczek, który 

powita³ zgromadzonych i zaprezentowa³ porz¹dek obrad. Zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi procedurami, wybrano prowadz¹cego obrady, którym 

zosta³ kol. W³adys³aw £abuz, Komisjê skrutacyjn¹ oraz Komisjê uchwa³ 

i wniosków.

Wa¿nym elementem zebrania by³o sprawozdanie Prezesa Ko³a 

z dzia³alnoœci w okresie kadencji. W swym wyst¹pieniu, kol. Roman 

Kuczek podsumowa³ liczebnoœæ ko³a nr 3 uwzglêdniaj¹c kolegów, którzy 

zasilili stan osobowy w czasie minionej kadencji i zostali wpisani na listê 

cz³onków, oraz kolegów i kole¿anki którzy „odeszli” z naszego grona. Tych 

ostatnich, na wniosek Prezesa uczczono minut¹ ciszy. W dalszej 

kolejnoœci krótkiej analizie poddano finanse Ko³a. Wa¿nym elementem 

sprawozdania by³ opis dzia³alnoœci statutowej, wœród której istotn¹ rolê 

odegra³a organizacja dorocznej konferencji Energetyka Przemys³owa, 

organizacja wyjazdów na targi, spotkania Noworoczne oraz dzia³alnoœæ 

polegaj¹ca na publikowaniu artyku³ów w Biuletynie SEP. Prezes Roman 

Kuczek zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e cz³onkowie naszego Ko³a 

uczestnicz¹ w dzia³alnoœci szkoleniowej oraz wchodz¹ w sk³ad komisji 

kwalifikacyjnych przyznaj¹cych uprawnienia zawodowe.

Po sprawozdaniu Prezesa nast¹pi³a dyskusja, w trakcie której na uwagê 

zas³uguje wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Oddzia³u Tarnowskiego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kol. Janusza Onaka. 

Podsumowuj¹c wspó³pracê w okresie kadencji 2018 – 2022. Prezes Onak 

wyrazi³ podziêkowania dla kol. Romana Kuczka za wzorowe pe³nienie 

funkcji prezesa Ko³a. Zwróci³ uwagê na ca³okszta³t dzia³añ zarówno 

wewn¹trz w Kole, jak i w Okrêgu tarnowskim oraz wy¿szych strukturach 

Stowarzyszenia do Zarz¹du Centralnego w³¹cznie. W krótkiej retrospekcji 

przypomnia³ wspó³udzia³ w organizacji 100-lecia SEP w tarnowskim 

Ratuszu oraz wycieczki po Grupie Azoty, której kol Roman Kuczek 

by³ organizatorem, wspomnia³ o wspó³pracy w przygotowaniu 

i uczestnictwie w obchodach 50-cio lecia Tarnowskiego Oddzia³u SEP 

oraz o wspó³tworzeniu rocznicowej  monografii. Korzystaj¹c z okazji kol. 

Janusz Onak podsumowa³ dzia³alnoœæ Oddzia³u w tej kadencji, zwracaj¹c 

uwagê na organizacjê konkursu prac dyplomowych, konkursu wiedzy 

o Janie Szczepaniku oraz organizacji wycieczek o charakterze naukowo-

technicznym i krajoznawczym, w tym najbardziej egzotyczn¹ wycieczkê 
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do Chin. 

Koñcz¹c sw¹ wypowiedŸ Prezes Janusz Onak wrêczy³ kol. Romanowi 

Kuczkowi okazjonalne Podziêkowanie za ca³okszta³t dzia³alnoœci 

w kadencji 2018 – 2022. 

W dalszej czêœci zebrania zg³aszano kandydatury na prezesa Ko³a oraz 

cz³onków Zarz¹du. W drodze przeprowadzonego g³osowania, na 

kadencjê 2022 – 2026 Prezesem Ko³a SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. 

zosta³ ponownie kol. Roman Kuczek. 

Kontynuuj¹c proces wyborczy Walne Zebranie przeg³osowa³o iloœæ i sk³ad 

Zarz¹du Ko³a. Tak wiêc na kadencjê 2022 – 2026 w sk³ad Zarz¹du ko³a nr 

3 weszli :

1. Kol. Roman Romaniszyn

2. Kol. Jacek Ramian

3. Kol.W³adys³aw £abuz 

4. Kol. Ryszard Ma³ek

Zarz¹d Ko³a nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w kadencji 2022 – 2026

Od lewej : sekretarz Zarz¹du – W³adys³aw £abuz, Prezes Zarz¹du – 

Roman Kuczek, cz³onek Zarz¹du  – Roman Romaniszyn, 

cz³onek Zarz¹du  – Ryszard Ma³ek, skarbnik Zarz¹du – Jacek Ramian

13
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W koñcowej fazie spotkania wybrano Komisjê Rewizyjn¹, któr¹ w tej 

kadencji stanowi¹ :

1. Kol. Franciszek Bernat

2. Kol. Jacek Podosek

3. Kol. Jacek Gawe³czyk

Wybrano równie¿ sk³ad osobowy delegacji na Walne Zgromadzenie 

Delegatów tarnowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Ze wzglêdu na liczebnoœæ ko³a ordynacja dopuszcza wybór szeœciu 

delegatów, tak wiêc zaproponowano i przeg³osowano nastêpuj¹cy sk³ad 

delegacji :

1. Kol. Roman Kuczek – prezes ko³a

2. Kol. Roman Romaniszyn

3. Kol. Jacek Ramian

4. Kol. W³adys³aw £abuz 

5. Kol Ryszard Ma³ek

6. Kol. Jerzy Wachowicz

Po zakoñczeniu procesu wyborczego nast¹pi³a dyskusja z wolnymi 

wnioskami, a nastêpnie odczytanie protoko³u Komisji Uchwa³ i Wniosków.

Uchwa³a:   

Przyjêto sprawozdanie Przewodnicz¹cego z kadencji 2018-2022 oraz 

udzielono Zarz¹dowi absolutorium.

Wnioski: 

1). Zarz¹d powinien kontynuowaæ cykl dorocznych 

konferencji technicznych o nazwie „Energetyka Przemys³owa”

 2). Nale¿y podtrzymywaæ tradycjê wyjazdów na Targi do Bielska-

Bia³ej

3). W najbli¿szym czasie po zniesieniu obostrzeñ nale¿y 

zorganizowaæ spotkanie integracyjne

Po przyjêciu protoko³u Komisji Uchwa³ i Wniosków, nowy przewodnicz¹cy 

Ko³a nr 3 przy Grupie Azoty S.A. kol. Roman Kuczek, w krótkim 

wyst¹pieniu podziêkowa³ za wybór oraz przedstawi³ plan pracy Ko³a 

w nowej kadencji. Na zakoñczenie Prezes oraz nowo wybrani cz³onkowie 

struktur ko³a nr 3 odebrali gratulacje. Nast¹pi³a wymiana grzecznoœci, 

uœciski d³oni i w mi³ej kole¿eñskiej atmosferze zakoñczono czêœæ oficjaln¹ 

obrad.

Ryszard Ma³ek
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by³o wys³uchaæ referatów poœwiêconych bie¿¹cym zagadnieniom 

zwi¹zanymi z fotowoltaik¹ oraz problemami energetyki zawodowej. Ze 

wzglêdu na aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ konferencja zosta³a 

zorganizowana w trybie on-line, a poprowadzi³ j¹ Aleksander Gawrya³. 

Referaty zosta³y wyg³oszone przez przedstawicieli niektórych Kó³ 

Oddzia³u Tarnowskiego SEP oraz firmy bran¿y energetycznej. 

Konferencja zosta³a otworzona przez Prezesa Ko³a nr 1 Grzegorza 

Bosowskiego, który przywita³ prelegentów oraz bardzo liczn¹ grupê 

s³uchaczy bior¹cych udzia³ w spotkaniu. Po przedstawieniu w bardzo 

krótkiej formie historii i dzia³alnoœæ Ko³a, Prezes zaprosi³ wszystkich do 

wys³uchania prelekcji. Jako pierwszy, swój referat pt. „Agrofotowoltaika - 

perspektywy rozwoju w Polsce i na œwiecie” wyg³osi³ dr in¿. Krzysztof 

Wielgat  Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki 

PWSZ w Tarnowie - przedstawiciel Ko³a nr 6 SEP przy PWSZ. Podczas 

wyk³adu us³yszeliœmy o formule budowy farm fotowoltaicznych na 

terenach upraw rolniczych, co jest ju¿ wprowadzane na œwiecie, 

a w przysz³oœci mo¿e siê rozwijaæ i przynosiæ wymierne korzyœci 

szczególnie w krajach objêtych suszami.  

Grzegorz Bosowski

Obchody jubileuszu 70 - lecia Ko³a nr 1

Oddzia³u Tarnowskiego  SEP

W dniach 23 i 24 wrzeœnia 2021 r. Ko³o nr 1 œwiêtowa³o jubileusz 

70 - lecia istnienia. Pierwszy dzieñ obchodów mia³ charakter techniczny, 

podczas którego na zorganizowanej konferencji naukowej mo¿na 
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Kolejny referat dotyczy³ problemów eksploatacyjnych w sieciach 

SN. Kolega Micha³ Pajor cz³onek Ko³a nr 1 w referacie pt. „Problemy 

z identyfikacj¹ zerwanych przewodów w sieciach SN” przedstawi³ 

opracowane i wdro¿one do stosowania w TD S.A. rozwi¹zanie. W drugiej 

czêœci prelekcji, inny sposób rozwi¹zania tego problemu, w oparciu 

aparaturê i automatykê montowan¹ w sieciach SN, przedstawi³ 

przedstawiciel firmy Tavrida Electric Poland sp. z o.o. Janusz Byrczek. 

Na zakoñczenie g³os zabra³ Szymon Witoszek Dyrektor ds.. Rozwoju 

w firmie ONDE S.A., który w prelekcji pt. „Instalacje OZE wspomagane 

magazynami energii jako warunek konieczny stabilnej transformacji 

energetycznej” omówi³ zagadnienia zwi¹zane ze stabilnoœci¹ generacji 

OZE, problemami pojawiaj¹cymi siê w sieciach elektroenergetycznych 

z du¿ym udzia³em instalacji OZE i mo¿liwoœciami ich minimalizacji 

poprzez zastosowanie magazynów energii.  

Po serii pytañ oraz podsumowaniu konferencji, zakoñczy³ siê pierwszy 

dzieñ obchodów jubileuszu. 

W drugim dniu obchodów 24 wrzeœnia o godz. 16.30 w restauracji 

TAURUS w £adnej rozpoczê³o siê spotkanie, podczas którego uroczyœcie 

obchodzono jubileusz 70-lecia Ko³a nr 1. Czeœæ oficjaln¹ rozpocz¹³ 

Prezes Ko³a nr 1 Grzegorz Bosowski, który na wstêpie przywita³ 

przyby³ych goœci, a w szczególnoœci: cz³onka Zarz¹du G³ównego SEP 

Krzysztofa Ziêbê, Prezesa Oddzia³u Tarnowskiego SEP Janusz Onaka 

oraz v-ce Prezesów Antoniego Maziarkê, W³adys³awa Bochenka 

Drugi referat pt. Energetyka przemys³owa w Grupie Azoty S.A.” wyg³osi³ 

Ryszard Ma³ek cz³onek Ko³a nr 3 przy GA S.A. S³uchacze mieli okazjê 

zapoznaæ siê energetyk¹ przemys³ow¹ oraz bogat¹ histori¹ Zak³adów 

Azotowych i dzia³aj¹cego przy nich Ko³a nr 3 SEP. 



17

i Krzysztofa Mikulskiego, przedstawiciela Dyrekcji TD S.A. Oddzia³ 

w Tarnowie Dyrektora ds. Maj¹tku Jacka Stañczykiewicza, 

dotychczasowych Prezesów Ko³a nr 1 Kazimierza Danko, Zbigniewa 

Bosowskiego, Józefa Tabora, Andrzeja Wojtanowskiego, Adama 

Dychtonia i Andrzeja Liwo oraz Prezesów pozosta³ych Kó³ Oddzia³u 

Tarnowskiego SEP. Bardzo serdecznie przywita³ równie¿ kole¿anki 

i kolegów, którzy bardzo licznie przybyli na uroczystoœæ. W spotkaniu 

wziê³o udzia³ 120 osób. Nastêpnie Prezes Ko³a w swoim wyst¹pieniu 

przedstawi³ w du¿ym skrócie historiê Ko³a nr 1 skupiaj¹c siê na 

najwa¿niejszych wydarzeniach, a w szczególnoœci osobach, które 

z du¿ym zaanga¿owaniem dzia³a³y w Kole oraz w sposób znacz¹cy 

przyczyni³y siê do rozwijania dzia³alnoœci, poszerzania wiedzy oraz 

integracji œrodowiska elektryków. Podsumowuj¹c swoje wyst¹pienie, 

Prezes podziêkowa³ wszystkim za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, 

zaznaczaj¹c, ¿e jest znacznie wiêcej osób, które nie zosta³y wspomniane 

w wyst¹pieniu ale bardzo aktywnie dzia³a³y i nadal dzia³aj¹ na rzecz 

spo³ecznoœci SEP. Œwiadcz¹ o tym licznie przyznane dla cz³onków Ko³a 

odznaczenia i wyró¿nienia na przestrzeni 70 - letniej dzia³alnoœci. 

Kolejnym bardzo wa¿nym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie 

odznaczeñ i wyró¿nieñ przyznanych z okazji 70-lecia Ko³a, które wrêczali 

cz³onek ZG SEP Krzysztof Ziêba oraz Prezes OT SEP Janusz Onak.

Odznaczenie i wyró¿nienia otrzymali:

Godnoœæ Zas³u¿onego Seniora SEP - Józef Tabor

Srebrna Odznaka Honorowa SEP - Wies³aw Cich, Pawe³ Marek oraz 

Mariusz Majewski

Medal im. Prof. Romana Dzieœlewskiego - Ko³o nr 1 SEP
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Medal im. Prof. Mieczys³awa Po¿aryskiego - Pawe³ Bartecki 

Medal im. Jana Szczepanika - Adam Dychtoñ.

Na pami¹tkê obchodów 70-lecia Ko³a nr 1, dotychczasowym Prezesom 

Ko³a zosta³a wrêczona pami¹tkowa statuetka.
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Bardzo mi³ym akcentem obchodów by³y okolicznoœciowe przemówienia. 

Jako pierwszy g³os zabra³ cz³onek ZG SEP Krzysztof Ziêba, który 

pogratulowa³ tak znamienitego jubileuszu i jednoczeœnie ¿yczy³ wielu 

sukcesów i dalszej aktywnej dzia³alnoœci. Nastêpnie g³os zabra³ Prezes 

OT SEP Janusz Onak nawi¹zuj¹c w swoim wyst¹pieniu do historii Ko³a 

oraz zas³ug jego cz³onków. Na zakoñczenie odczyta³ okolicznoœciowy 

adres z ¿yczeniami dla cz³onków Ko³a.

¯yczenie pod adresem ko³a nr 1 oraz okolicznoœciowe upominki 

przekazali równie¿ Prezesi innych Kó³ OT SEP. Na zakoñczenie czêœci 

oficjalnej wzniesiono okolicznoœciowy toast oraz wprowadzono tort 

ozdobiony logiem SEP i zimnymi ogniami. Dalsza czêœæ spotkania 

przebiega³a w kole¿eñskiej atmosferze, przeplatana licznymi 

wspomnieniami i wspóln¹ zabaw¹. 

Podsumowuj¹c obchody naszego jubileuszu, chcia³bym bardzo 

podziêkowaæ wszystkim kole¿ankom i kolegom za dotychczasowy bardzo 

du¿y wk³ad pracy w organizowane konferencje, wyjazdy techniczne oraz 

inne formy dzia³alnoœci pozwalaj¹ce rozwijaæ i poszerzaæ wiedzê 

techniczn¹ szerokiego grona elektryków. Dziêkujê równie¿ Zarz¹dowi 

Tarnowskiego Oddzia³u SEP za wspieranie naszych dzia³añ i inicjatyw 

oraz bardzo dobr¹ wspó³pracê. Pragnê tak¿e podziêkowaæ Dyrekcji 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie za du¿¹ pomoc przy 

realizacji naszych przedsiêwziêæ, co pozwala nam z satysfakcj¹ dzia³aæ 

w naszej firmie.

Dziêkujê wszystkim bardzo licznie przyby³ym goœciom za udzia³ 

w obchodach naszego jubileuszu 70-lecia, a za pomoc przy jego 

organizacji El¿biecie Obszarskiej, Gra¿ynie D¹browskiej, Aleksandrowi 

Gawrya³owi, Mariuszowi Majewskiemu i Krzysztofowi Mikulskiemu, 

którzy poœwiêcili du¿o czasu oraz zaanga¿owali siê w przygotowanie - jak 

uwa¿am - bardzo ciekawej konferencji oraz wspania³ej uroczystoœci.  

Na zakoñczenie, ¿yczê kole¿ankom i kolegom pomyœlnoœci oraz du¿o 

satysfakcji i zadowolenia z dalszej d³ugoletniej i efektywnej dzia³alnoœci. 
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Obecne spotkania przerastaj¹ moje wyobra¿enia, bo jak¿e s¹ odmiennew 

oprawie od tych, które pamiêtam z dawnych lat. Dlatego postanowi³em 

podzieliæ siê kilkoma moimi przemyœleniami i refleksjami na temat 

przemian jakie w tych 70 latach  zasz³y, a w których w wiêkszoœci, bo 67 lat 

osobiœcie uczestniczy³em. 

Mam œwiadomoœæ zmian jakie siê w niesamowicie szybkim tempie 

i czasie we wszystkich dziedzinach ¿ycia dokonuj¹, szczególnie 

w naszym kraju. Nast¹pi³ wielki skok cywilizacyjny co wielu z nas 

w podesz³ym wieku przerasta, onieœmiela i niejednokrotnie niepokoi.

Józef  TABOR
Zas³u¿ony Senior SEP

Moje  refleksje po uroczystym 

podsumowaniu 70-lecia 

Ko³a SEP przy ZE-Tarnów
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Odczuwam niedosyt informacji o dzia³alnoœci Ko³a w minionym 

dawniejszym okresie. Ma to uzasadnienie w braku w tym czasie 

mo¿liwoœci technicznych rejestracji jakimi wtedy dysponowano, a jakie s¹ 

obecnie. 

Pozwoli³em sobie na krótkie podzielenie siê refleksjami, które mnie 

jeszcze ¿yj¹cemu œwiadkowi historii siê nasuwaj¹. 

Wspomnê o zdarzeniu jakie mia³o miejsce w latach 70-tych ub. wieku czyli 

ok. 50 lat temu. Zaproszony do wyg³oszenia prelekcji na temat kierunków 

w rozwoju energetyki Profesor W.Bladowski z AGH Kraków prorokowa³, 

¿e wiek 21 bêdzie wiekiem elektroniki i z tym zwi¹zanymi przemianami, 

podobnie jak wiek 19 by³ wiekiem pary i elektrycznoœci. Nie by³em 

w stanie wówczas tego sobie wyobraziæ i poj¹æ na czym ma to polegaæ.

Dla przyk³adu; trudno by³o sobie wyobraziæ, ¿e dojdzie do tego i to 

w tak krótkim czasie, ¿e bêdzie siê mo¿na porozumiewaæ praktycznie 

z ka¿dym, w ka¿dym miejscu i to nie tylko w kraju, ale na ca³ym œwiecie. 

Mo¿na w dodatku przy tym jeszcze siê widzieæ i to w kolorze.                    

Jakie inne bêd¹ skutki tych nowych mo¿liwoœci w tej dziedzinie.

Proszê sobie wyobraziæ jak wówczas wygl¹da³a praca przy urz¹dzeniach 

elektrycznych w rozleg³ym terenie, kiedy dostêp do telefonu by³ tylko 

w miejscowoœciach gdzie by³a placówka pocztowa, a œrodkiem transportu 

by³ rower. Nie mówi¹c ju¿ o stanie dróg, a istnia³a potrzeba porozumienia 

siê z dyspozytorem kieruj¹cym ruchem. Z tych przyczyn by³o wiele 

tragicznych wypadków. Zegarki te¿ by³y jeszcze towarem luksusowym, 

a  umawianie siê na czas te¿ by³o ryzykowne. Inny przyk³ad lokalizacja 

awarii na liniach, przechodzenie pieszo ca³ych ci¹gów, wiele kilometrów 

w trudnych terenach, a najczêœciej w okresie burz i zamieci œnie¿nych.

Problemami ³¹cznoœci zajmowa³ siê jeden technik, taka sama by³a obsada 

w Wydziale Zabezpieczeñ, czy Urz¹dzeñ. Natomiast na stacjach 

rozdzielczych o górnym napiêciu 30 kV pe³nione by³y dy¿ury ca³odobowe 

dwuosobowe, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo bo  o zdalnym sterowaniu 

jeszcze siê nawet nie marzy³o. 

Zbyt wiele przyk³adów móg³bym tu przytoczyæ dla zobrazowania zakresu 

problemów i przemian jakie siê dokona³y przy czynnym udziale cz³onków 

naszego Ko³a. 

W d r o ¿ e n i e  n o w y c h  r o z w i ¹ z a ñ  t e c h n i c z n y c h  

i usprawnieniem obs³ugi urz¹dzeñ w ZE ci¹¿y³o na kadrze technicznej. 

Pion techniczny by³ doceniany, tote¿ nale¿noœæ do SEP elitarnej 
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organizacji technicznej by³a nobilituj¹ca, a wspó³praca z kierownictwem 

ZE uk³ada³a siê na ogó³ pomyœlnie.

Chcê zwróciæ jeszcze uwagê na fakt, ¿e w budynku centrali Zak³adu nie 

by³o œwietlicy, ale by³ utworzony staraniem Ko³a Klub Techniki 

i Racjonalizacji. Racjonalizacja, wprowadzanie usprawnieñ i nowej 

techniki by³o naczelnym zadaniem cz³onków i zarz¹dów Ko³a SEP.

Kluczow¹ rol¹ by³o doskonalenie i dokszta³canie kadry i podnoszenie 

kwalifikacji pracowników. Te zadania spe³niali g³ównie cz³onkowie Ko³a.

Jednym z wa¿nych wydarzeñ w tym zakresie by³o zorganizowanie 

w Tarnowie wieczorowych studiów in¿ynierskich dla elektryków przez 

AGH staraniem dzia³aczy SEP. Studia te ukoñczy³o blisko 

50 absolwentów.

Innym równie istotnym, by³o zorganizowanie szkolenia i uzyskanie 

uprawnieñ do pomiarów przy urz¹dzeniach elektrycznych licznej grupy 

techników i in¿ynierów, którzy nastêpnie przy wspó³pracy z Oddz. NOT 

dokonali przegl¹dów instalacji u odbiorców na ca³ym obszarze 

dzia³alnoœci ZE-T w zakresie bezpieczeñstwa przed pora¿eniami 

i przeciwpo¿arowego.

Wykorzystanie nowej technologii i urz¹dzeñ w zakresie ³¹cznoœci 

przynios³o kolosalne usprawnienia przez telesterowanie, telepomiary, 

zabezpieczenia i telemechanikê no a przede wszystkim mo¿liwoœæ 

porozumiewania siê telefonicznie.

Powstanie i osi¹gniêcia Tarnowskiego Oddzia³u SEP s¹ zas³ug¹ g³ównie 

cz³onków naszego Ko³a, bo prawie we wszystkich dziedzinach jak 

chocia¿by urz¹dzanie pomieszczeñ, przeprowadzki, a szczególnie 

wyk³ady na kursach szkoleniowych, egzaminowanie na uprawnienia 

do obs³ugi urz¹dzeñ elektrycznych itp.

Mo¿na by wymieniaæ jeszcze ca³¹ listê dzia³añ, ale chodzi mi tylko 

o zwrócenie uwagi na kierunki dzia³añ, które sprawi³y, ¿e na naszym 

terenie dokonywa³y siê te istotne przemiany za spraw¹ aktywnej 

dzia³alnoœci Ko³a SEP przy ZE-Tarnów.

Inn¹ refleksj¹ jest fakt, ¿e ze wszystkich, licznych organizacji 

i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w Zak³adzie przetrwa³o tylko prê¿nie 

dzia³aj¹ce ko³o SEP. ¯a³ujê, ¿e tak ma³o jest publikacji o problematyce 

technicznej jakimi zajmowali siê cz³onkowie i zarz¹dy ko³a w nieco 

wczeœniejszych okresach, a ograniczaj¹ siê tylko do zebrañ wyborczych 

i wycieczek co oczywiœcie nie jest bez znaczenia, ale to nie by³a g³ówna 
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ich dzia³alnoœæ. Wa¿ne, ¿e pomimo tylu przemian reorganizacyjnych,

Spotkanie jubileuszowe 70-cio lecia istnienia i dzia³ania by³o jak¿e 

okaza³¹ imprez¹-pomimo niesprzyjaj¹cych okolicznoœci zwi¹zanych 

z epidemi¹.

Mnie przypad³ zaszczyt  byæ szczególnie wyró¿nionym cz³onkiem Ko³a 

s¹dzê, ¿e nie tylko z powodu wieku. Koñcz¹c przysz³a mi na myœl pewna 

sentencja zawarta w wierszu 19 wiecznego poety A. Asnyka pt. Daremne  

¯ale; „Trzeba z ¿ywymi naprzód iœæ po ¿ycie siêgaæ nowe, a nie 

w uwiêd³ych laurów liœæ z uporem stroiæ g³owê”. To dla wyró¿nionych 

seniorów i by³ych Przewodnicz¹cych.

A dla m³odych                                  

„Ka¿da epoka ma swe w³asne cele i zapomina o wczorajszych snach. 

Nieœcie wiêc wiedzy pochodniê na czele i nowy udzia³ bierzcie w wieków 

dziele. Przysz³oœci  podnieœcie gmach. Ale nie depczcie przesz³oœci 

o³tarzy, choæ macie sami doskonalsze wznieœ. Na nich siê jeszcze œwiêty 

ogieñ ¿arzy i mi³oœæ ludzka stoi tam na stra¿y  i Wy winniœcie im czeœæ.”

Jeszcze jedna sentencja;  „Kto nie szanuje przesz³oœci niegodzien jest 

korzystaæ z teraŸniejszoœci”. 

Obecnemu Zarz¹dowi Ko³a pod przewodnictwem Kol. Grzegorza 

Bosowskiego sk³adam serdeczne podziêkowania i ¿yczê sukcesów w tej 

spo³ecznej i po¿ytecznej pracy.

                  Tarnów, 26.IX.2021r.                                                                
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Leszek  Doro¿                                      

Kotlina K³odzka

Na prze³omie miesiêcy wrzesieñ / paŸdziernik 2021r. 

czterdzieœci dwóch cz³onków Oddzia³u Tarnowskiego SEP wziê³o udzia³ 

w zorganizowanym wyjeŸdzie w okolice Kotliny K³odzkiej.

Wczesnym rankiem wyjechaliœmy autokarem z Tarnowa z ul.. Lwowskiej 

i po kilku godzinach podró¿y dotarliœmy do Otmuchowa na zwiedzanie 

elektrowni wodnej. Otmuchów to miejscowoœæ w województwie opolskim 

gdzie w latach 1928-1933 na potrzeby produkcji energii elektrycznej 

wykopano zbiornik retencyjny na rzece Nysa. Równoczeœnie z budow¹ 

zbiornika trwa³y pracy przy budowie elektrowni wodnej, dziêki czemu 

zosta³a piêknie wkomponowana w otaczaj¹cy krajobraz. Zadaniem 

zbiornika jest równie¿ ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry. Obecnie 

Elektrownia Wodna jest po przeprowadzonej modernizacji w latach 

2012/2014 gdzie zast¹piono 2 turbozespo³y Kaplana wraz z generatorami   

nowymi dwoma turbozespo³ami  wyprodukowanymi przez czesk¹ firmê 

CKD Blansko o ³¹cznej mocy 6,646 MW. Nowoczesny system 

monitoringu i wizualizacji pracy sprawia, ¿e elektrownia jest w pe³ni 

bezobs³ugowa a sterowanie odbywa siê w Centrali Spó³ki Tauron 

Ekoenergia. Iloœæ wyprodukowanej energii elektrycznej w ci¹gu roku 

szacuje siê na oko³o 18 tys. 

Elektrownia Otmuchów ( ca³a  grupa uczestników  foto wykona³ J.O.)
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Po zwiedzeniu elektrowni ruszyliœmy w dalsz¹ drogê docieraj¹c do 

kopalni z³ota w Z³otym Stoku. W okolicach tej miejscowoœci prace 

wydobywcze prowadzono ju¿ oko³o 2000 lat p.n.e.  Od tego czasu a¿ 

do lat dzisiejszych wydr¹¿ono oko³o 300 km sztolni, chodników 

rozmieszczonych na 21 pok³adach. Pierwsze zapiski o prowadzonych 

pracach górniczych w Z³otym Stoku pochodz¹ z 1273 r. 

W XV wieku kopalnia szczyci³a siê rang¹ najbardziej wydajnej na Œl¹sku

i prace wydobywcze trwa³y tu nieprzerwanie.

         Najwiêkszy rozkwit górnictwa z³ota w Z³otym Stoku przypad³ na 

pocz¹tek XVI wieku. 

Intensywne wydobycie oraz s³aby postêp techniczny i nastawienie na 

zyski doprowadzi³y do wielu katastrof górniczych i œmierci górników, co 

by³o pocz¹tkiem z³ej passy. Pod koniec XVI wieku w kopalni z³ota zaczê³y 

inwestowaæ europejskie spó³ki górniczo-hutnicze. Z³oto ze Z³otego Stoku 

pomog³o sfinansowaæ wyprawê Krzysztofa Kolumba, zakoñczon¹ 

odkryciem Ameryki.

         Kopalnia w XVII wieku przechodzi³a wiele transformacji a wojny 

miêdzy innymi trzydziestoletnia (1618-1648) znacz¹co zrujnowa³y t¹ 

miejscowoœæ. 

Po tym okresie w Z³otym Stoku osiedli³ siê aptekarz i alchemik 

który po eksperymentach opracowa³ proces odzyskiwania arszeniku z rud 

arsenowych i tak przez kolejne 100 lat Z³oty Stok sta³ siê dostawc¹ 

arszeniku. Potomkowie aptekarza nie podtrzymywali dzia³ania kopalni

i huty, a ich decyzje i dzia³ania doprowadzi³y do jej upadku. 

         W XIX wieku nowy w³aœciciel reaktywowa³ kopalnie z³ota 

i opracowa³ nowe metody pozyskiwania z³ota polegaj¹ce na chlorowaniu 

wypra¿onej rudy i wy³ugowywaniu czystego metalu ze zwi¹zków 

chlorkowych. Pozyskiwanie z³ota trwa³o a¿ do koñca II wojny œwiatowej. 

Kopalnia nie zosta³a zniszczona podczas II wojny œwiatowej 

i bezprzerwowo dzia³a³a .

W 1962 r. z niewyjaœnionych dot¹d przyczyn zakoñczono dzia³alnoœæ 

górniczo – hutnicz¹.

Wy³¹czenie z ruchu urz¹dzeñ pompuj¹cych wodê i innej infrastruktury 

spowodowa³o zalanie wod¹ i zamulenie korytarzy  kopalni.

        Na przestrzeni ca³ego okresu wydobywczego to jest ponad 700 lat, 

wydobyto w Z³otym Stoku oko³o 16 ton czystego z³ota. Po oko³o 35 latach 



                                                B³êdne Ska³y-kurza stópka i  ca³a nasza grupa (toto wykona³ J.O.)
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unieczynnienia kopalni udro¿niono niektóre korytarze i udostêpniono do 

zwiedzania.

        Tak dobieg³ koñca nasz pierwszy dzieñ po którym 

zakwaterowaliœmy siê w hotelu w Kudowie Zdroju.

      Rankiem w pi¹tkowy s³oneczny dzieñ przejechaliœmy do 

miejscowoœci Kar³ów, gdzie znajdujê siê wejœcie na Szczeliniec Wielki, 

najwy¿szy szczyt Gór Sto³owych , w których erozja wyrzeŸbi³a dziesi¹tki 

ska³ ( 922 m n.p.m.). Na szczyt góry prowadz¹ kamienne schody 

stanowi¹ce jeden z najstarszych elementów zagospodarowania Gór 

Sto³owych. Schodów jest oko³o 700 u³o¿onych z inicjatywy so³tysa 

Kar³owa. 

W 1845 r. na platformie szczytowej Szczeliñca zbudowano schronisko 

w stylu szwajcarskim , gdzie zatrzymaliœmy siê na chwilê aby odpocz¹æ 

i posiliæ siê. Podczas wêdrówki po wyznaczonej trasie czêsto doœæ ciasnej 

miêdzy ska³ami mijaliœmy ciekawe formacje skalne z ró¿nymi nazwami . 

Najciekawsze ska³y opatrzono tabliczkami z nazwami miêdzy innymi 

Wielb³¹d czy Ma³polud.

W niewielkiej odleg³oœci od Kar³owa znajduje siê zespó³ bloków skalnych 

„B³êdne Ska³y”.

Pomiêdzy ska³ami stworzona jest trasa turystyczna o niesamowitym 

uroku, gdzie trzeba przeciskaæ siê pomiêdzy w¹skimi szczelinami.

Korytarze miêdzy ska³ami w niektórych miejscach maj¹ kilka metrów  
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Kolejnym miejscem które odwiedziliœmy to Sanktuarium Wambierzyce. 

Œwi¹tynia wybudowana (odbudowana ) zosta³a na pocz¹tku XVIII wieku 

a tu¿ przed II wojn¹ Œwiatow¹ papie¿ nada³ Sanktuarium miano bazyliki 

mniejszej. Miejsce to kryje bogat¹ historiê zaczynaj¹c¹ siê w XII wieku, 

gdzie na miejscu Sanktuarium sta³a drewniana figurka Matki Boskiej.

wysokoœci i szerokoœci, a w innych kilkadziesi¹t  centymetrów, gdzie 

musiel iœmy siê troszkê pogimnastykowaæ aby iœæ dalej.

Wiele ska³ ma swoje nazwy np. siod³o, kurza stópka, wielka sala. Warto 

wspomnieæ, i¿ w B³êkitnych Ska³ach nakrêcono te¿ sceny filmowe do 

produkcji np. „Opowieœci z Narnii”.

                                                                                                                Sanktuarium Wambierzyce (foto wykona³ J.O.)    

                                                                                                                Sanktuarium Wambierzyce (foto wykona³ J.O.)    
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Kolejny dzieñ pobytu to wyprawa w Góry Sto³owe po czeskiej stronie 

granicy do Skalnego Miasta w Adrspach. Pokonaliœmy œcie¿kê 

turystyczn¹ o d³ugoœci oko³o 3,5 km na trasie by³y widoki wspania³ych 

skalnych tworów.

W¹skim przejœciem miêdzy ska³ami dotarliœmy do malowniczego jeziorka 

gdzie wybraliœmy siê ze sternikiem w rejs ³odzi¹ po skalistym jeziorze aby 

podziwiaæ piêkne otoczenie i s³uchaæ opowiadañ sternika.

         W drodze powrotnej odwiedziliœmy jeszcze mieszcz¹c¹ siê ko³o 

Kudowy kaplicê czaszek w Czermnej. Kaplica to ma³y barokowy obiekt 

i wielki zbiorowy grobowiec, który powsta³ w XVIII wieku z inicjatywy 

ówczesnego proboszcza. Œciany kaplicy i o³tarz wy³o¿one s¹ 

impregnowanymi czaszkami i koœæmi ludzkimi. Pod pod³og¹ kaplicy 

spoczywaj¹ tak¿e szcz¹tki ludzkie. 

          W porze wieczorowej wszyscy spotkaliœmy siê na uroczystej 

kolacji integracyjnej, gdzie do póŸnych godzin przy muzyce 

biesiadowaliœmy.

       Przyszed³ te¿ dzieñ powrotu do Tarnowa i w drodze powrotnej 

odwiedziliœmy   K³odzko gdzie  wraz z przewodnikiem pospacerowaliœmy 

ulicami miasta s³uchaj¹c historycznych opowieœci o tym miejscu.      

   Kolejnym odwiedzonym miejscem by³y obrze¿a Wa³brzycha

 i zamek Ksi¹¿.

Z pomoc¹ przewodnika zwiedziliœmy czêœæ komnat i podziemia 

zamku dowiaduj¹c siê w skrócie o wielowiekowej historii Ksi¹¿a. 

Zamek sk³ada siê z szeregu budynków, tarasów ogrodowych, parku ze 

starym drzewostanem ( obszar ca³ego kompleksu to 26 ha).

          Pocz¹tki historii Ksi¹¿a siêgaj¹ koñca XIII wieku gdzie 

wybudowany zosta³ zamek obronny ksiêcia œwidnicko –jaworskiego 

Bolka I Surowego.

Budowle t¹ wówczas uwa¿ano za ,,Klucz do Œl¹ska” i traktowano jako 

obiekt strategiczny. W kolejnych wiekach Ksi¹¿ przechodzi³ z r¹k do r¹k

i nale¿a³ te¿ do ró¿nych pañstw. Podczas wojen zamek by³ wielokrotnie 

zniszczony i póŸniej odbudowywany i przebudowywany. Od 1509 r. 

w³aœcicielem zamku by³ Kunz von Hohberg. Hohbergowie (w XVIII wieku 

zmienili nazwisko na Hochberg) w latach 1548-1555 dokonali du¿ej 

przebudowy zamku nadaj¹c mu styl renesansowy i rozszerzyli w ko³o 
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swoje posiad³oœci utrzymuj¹c w³asnoœæ zamku a¿ do 1941 r. W tym 

w³aœnie  roku zamek przej¹³ re¿im nazistowski gdzie podj¹³ prace które 

mia³y siê zakoñczyæ przygotowaniem w zamku jednej z g³ównych kwater 

dla Adolfa Hitlera. Po drugiej wojnie œwiatowej zamek by³ w posiadaniu 

w³adz PRL przez ponad 40 lat. Brak nadzoru nad obiektem i prac 

remontowych spowodowa³o znaczn¹ dewastacje, a szabrownicy i osoby 

postronne dokona³y dodatkowo wielu zniszczeñ gdzie wkradziono 

równie¿ eksponaty i wyposa¿enie.

          Dziêki zaanga¿owaniu w³adz Wa³brzycha i ogromnym nak³adom 

finansowym z bud¿etu Wa³brzycha ,a tak¿e funduszy  ministerialnych 

i unijnych Ksi¹¿ w znacznym stopniu odzyska³ dawny wygl¹d i zosta³ 

udostêpniony zwiedzaj¹cym. Zamek posiada ponad 400 pomieszczeñ 

i ³¹czy w sobie ró¿ne style architektoniczne.

    Czas poœwiêcony na pobyt w Kotlinie K³odzkiej by³ nowym 

doœwiadczeniem w poznawaniu tej urokliwej czêœci naszego kraju. 

Pe³ni wra¿eñ w godzinach nocnych wróciliœmy do Tarnowa. 

        

   

Agata Eckert

35 Miêdzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 

ENERGETAB 2022, odbêd¹ siê w dniach od 13 do 15 

wrzeœnia br. na terenie ZIAD Bielsko-Bia³a S.A.

ENERGETAB to najwiêksze w Polsce targi nowoczesnych 

urz¹dzeñ i technologii dla przemys³u energetycznego, zarówno 

konwencjonalnego jak i opartego na odnawialnych Ÿród³ach energii.

Jest to zarazem jedno z najwa¿niejszych spotkañ czo³owych 

przedstawicieli sektora elektroenergetycznego i doskona³e forum do 

debat na temat aktualnych kierunków rozwoju energetyki. Podobnie, jak 

to by³o w ubieg³ych latach, planujemy, ¿e targom towarzyszyæ bêd¹ 

konferencje, seminaria, warsztaty i specjalne ekspozycje  w strefach 

OZE, elektromobilnoœci, itp..

Targi ENERGETAB to idealne miejsce do prezentacji najnowszych 

osi¹gniêæ przemys³u elektrotechnicznego oraz okazja do nawi¹zania 
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bezpoœrednich kontaktów biznesowych pomiêdzy producentami, 

projektantami, dostawcami us³ug i decyzyjnymi przedstawicielami 

przedsiêbiorstw energetycznych - zarówno z Polski jak i z zagranicy. 

Tradycyjnie ju¿ podczas targów odbêdzie siê konkurs nagradzaj¹cy 

presti¿owymi medalami i pucharami „szczególnie wyró¿niaj¹ce siê 

produkty” zg³oszone przez wystawców.

Marta Kaczor

Praktyki zawodowe bez granic
   

W 2021 roku uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych odbyli 

praktyki, podobnie jak w poprzednich latach, w Hiszpanii, Portugalii i na 

Wêgrzech. Wyjazdy dosz³y do skutku z opóŸnieniem ze wzglêdu na 

ograniczenia i zamykanie siê krajów podczas pandemii Covid-19, jednak 

dziêki determinacji Partnerów ostatecznie uda³o siê zrealizowaæ 

wszystkie zaplanowane mobilnoœci. Wyjazdy uczniów by³y i s¹ dla ZST 

szczególnie istotne, bo praktyki zagraniczne wspieraj¹ rozwój osobisty 

i zawodowy uczniów, s¹ uzupe³nieniem edukacji szkolnej. Beneficjenci 

ju¿ przed wyjazdem poznaj¹ kraj, do którego wyje¿d¿aj¹, uczestnicz¹c 

w zajêciach kulturowych, pog³êbiaj¹ znajomoœæ jêzyków obcych. 

W trakcie odbywania praktyki uczniowie pracuj¹ w firmach, wykonuj¹ 

konkretne zadania, dziêki czemu ucz¹ siê, doskonal¹ umiejêtnoœci 

zawodowe, a tak¿e zyskuj¹ wiedzê o kulturze pracy, sposobach jej 

organizacji, standardach.  

W ramach projektu „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego 

z programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilnoœæ uczniów i kadry w sektorze 

Kszta³cenie i Szkolenia Zawodowe w bie¿¹cym roku wyjechali na praktyki 

uczniowie z ró¿nych klas i kierunków - technicy informatycy, elektronicy, 

elektrycy, analitycy i technolodzy chemiczni. Pracowali 8h dziennie, 
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wykonuj¹c zadania zawodowe zgodne z kierunkiem kszta³cenia:  

instalowali urz¹dzenia elektronicznego systemu kontroli dostêpu 

i zabezpieczeñ, usuwali usterki instalacji elektrycznej w obiektach 

budowlanych, lokalizowali miejsca i rodzaj uszkodzenia oraz jego 

usuniêcie w urz¹dzeniach AGD, wykonywali diagnostykê komputera 

i systemu operacyjnego, kosztorysowali prace serwisowe, wykonywali 

przedmioty na obrabiarkach CNC, przygotowywali próbki do analizy 

i przeprowadzali analizy przy u¿yciu chromatografu gazowego czy 

spektrofotometru, przeprowadzali pomiary i weryfikacjê rzeczywistych 

parametrów produkcyjnych na instalacji technologicznej w stosunku do 

parametrów zalecanych w instrukcji technologicznej. Uczniowie byli pod 

sta³¹ bezpoœredni¹ merytoryczn¹ opiek¹ mentorów, którzy nadzorowali 

prawid³owoœæ dzia³añ sta¿ystów, udzielali wskazówek koniecznych 

w wykonywaniu przydzielonych im zadañ. Mentorzy przeprowadzili tak¿e 

w koñcowym etapie praktyki test umiejêtnoœci praktycznych, oceniaj¹c 

stopieñ poczynionych postêpów ka¿dego sta¿ysty. Dalszy ci¹g ewaluacji 

efektów sta¿u bêdzie mia³ miejsce w ci¹gu roku szkolnego 2021/2022. 

Zadaniem sta¿ystów bêdzie zaprezentowanie w jêzyku obcym 

i wykonanie konkretnego zadania, co pozwoli oceniæ stopieñ zdobytych 

kompetencji i umiejêtnoœci zawodowych. 

   Dziêki organizacji zagranicznych praktyk, które wszechstronnie 

kszta³c¹ m³odych ludzi - pog³êbiaj¹c ich wiedzê zawodow¹, umiejêtnoœci, 

kompetencje spo³eczne, kszta³tuj¹c postawy otwartoœci, ucz¹c 

pokonywania trudnoœci, stawiania czo³a nowym wyzwaniom, szko³a 

kszta³tuje obywateli, pracowników, którzy dobrze odnajd¹ siê 

w spo³eczeñstwie, na rynku pracy i znakomicie bêd¹ s³u¿yæ rozwojowi 

lokalnych wspólnot. Dla lokalnych firm pozyskanie do pracy osób 

o szerokich kompetencjach zawodowych, ale równie¿ spo³ecznych mo¿e 

stanowiæ gwarancjê dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów. Poszerzona 

oferta edukacyjna, jak¹ s¹ zagraniczne praktyki zawodowe, przyczynia 

siê do wzrostu zainteresowania kszta³ceniem technicznym, 

do poszerzenia wiedzy osób, z którymi spotykaj¹ siê sta¿yœci, 

o mo¿liwoœciach i korzyœciach, jakie niesie ze sob¹ obecnoœæ 

w Unii Europejskiej; zwiêkszenia otwartoœci i chêci wspó³pracy 

miêdzynarodowej. Sta¿yœci dziel¹c siê swoimi doœwiadczeniami 

zdobytymi w trakcie realizacji projektów, zachêcaj¹ swoim przyk³adem 

innych uczniów do uczestnictwa w praktykach, do podejmowania 
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wyzwañ i do zdobywania wiedzy. Kolejne osoby, które kszta³ci³y siê w taki 

sposób, wp³ywaj¹ na dzia³ania szko³y, która dostosowuje metody 

kszta³cenia do nowych oczekiwañ. Wspó³pracuj¹c z lokalnymi w³adzami 

miejskimi, informuj¹c je o realizowanych projektach i rezultatach praktyk, 

zachêcamy organ prowadz¹cy do pomocy w promowaniu efektów 

projektów Erasmus+ wœród innych szkó³ naszego regionu. D¹¿ymy do 

tego, by w³adze miejskie rozwija³y wspó³pracê z firmami lokalnymi, które 

mog³yby przyjmowaæ uczniów na praktyki zawodowe, poniewa¿ taka 

oferta kszta³cenia jest po¿¹dan¹ kontynuacj¹ odbytego sta¿u 

zagranicznego. Sta¿e zagraniczne stanowi¹ ogromn¹ wartoœæ dla 

edukacji m³odych ludzi, podnosz¹c w znacz¹cy sposób stopieñ ich 

zawodowego przygotowania. Zdobyte przez uczestników praktyk wiedza 

i doœwiadczenie zwiêkszaj¹ ich mobilnoœæ zawodow¹ i mo¿liwoœci na 

rynku pracy. Potencjalni pracodawcy zyskuj¹ lepiej wykwalifikowanych 

pracowników. 

Liczymy, ¿e nasze dzia³ania i tym razem przynios¹ pozytywne 

i d³ugotrwa³e efekty uczniom, nauczycielom, szkole i pracodawcom. 

Technicy, analitycy - Sewilla
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Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energi

Polish Fundation for Energy Efficiency

WSTÊP 

Roœnie nasza œwiadomoœæ ekologiczna, coraz bardziej jesteœmy 

przekonani, ¿e zrównowa¿ony rozwój œwiata, krajów, miast i wsi to nasza 

potrzeba i obowi¹zek na rzecz przysz³ych pokoleñ. Zasoby paliw 

kopalnych: wêgla, gazu ziemnego, ropy naftowej itp. wystarcz¹ jeszcze 

na 40 – 50 lat – wêglowodorowe i na 200-300 lat wêgiel. Ale zu¿ywamy 

coraz wiêcej energii, w tym w coraz wiêkszym stopniu na klimatyzacjê 

pomieszczeñ naszych budynków.

Dodatkowo tworzone, przez ró¿ne niezale¿ne instytucje, prognozy 

pokazuj¹, ¿e zapotrzebowanie to bêdzie stale wzrastaæ, zw³aszcza 

w rozwijaj¹cych siê w tym obszarze krajach Europy Centralnej. 

Tymczasem wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia 

zapotrzebowania na energiê do celów klimatyzacji na etapie projektów, 

budowy czy gruntownej modernizacji budynków maj¹ bardzo niski 

priorytet i s¹ znane jedynie niewielkiej grupie ekspertów i jeszcze 

mniejszej grupie w³aœcicieli i administratorów budynków.

Poprzez niniejsz¹ publikacjê oraz w³¹czenie siê w realizacjê projektu 

COOLREGION chcemy ten stan rzeczy zmieniæ. 

? Inwestor:  Szko³a Policji w Katowicach

?   Projekty:

      GWC: TANIA KLIMAtyzacja i ogrzewanie

      o systemu wentylacji mechanicznej: WARIANT Sp. z o.o.

?   Dofinansowanie (50%): Wojewódzki Fundusz Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

?

?

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI

I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJ¥CYM

Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO

WYMIENNIKA CIEP£A
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?  Wniosek do WFOŒiGW: FEWE

?  Koszt wykonania Gruntowego Wymiennika Ciep³a – 103 250 PLN

?   Koszt wentylacji mechanicznej – 426 500 PLN

?   Powierzchnia u¿ytkowa: 2485 m2

?   Okres projektowania i realizacji: 2005 - 2008

CEL ZADANIA 

Przedsiêwziêcia zrealizowane w budynku polega³o na 

modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem 
3gruntowego wymiennika ciep³a o wydajnoœci 10 000 m /h na potrzeby 

ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeñ istniej¹cego budynku 
2dydaktycznego „B” Szko³y Policji w Katowicach o powierzchni 2485 m   

3i kubaturze 8975 m .  

Celem dodatkowym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery oraz zmniejszenie kosztów i zu¿ycia energii cieplnej na 

ogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie i energii elektrycznej na 

potrzeby klimatyzacji pomieszczeñ latem. 

Realizacja przedsiêwziêcia jest konsekwencj¹ przyjêtego przez 

Inwestora „Programu Kompleksowej Termomodernizacji Obiektów 

Szko³y Policji w Katowicach”. 
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PRZYGOTOWANIE PROCESU REALIZACJI 

1. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków 

Szko³y Policji w Katowicach w latach 2002 - 2005. 

Termomodernizacja obejmowa³a poprawê izolacyjnoœci 

termicznej skorupy budynku (œciany, okna, stropodachy) oraz 

instalacji grzewczej wraz z modernizacj¹ Ÿróde³ ciep³a. 

2. W 2006 roku podjêto decyzjê o modernizacji systemu  

wentylacji i klimatyzacji w budynku dydaktycznym. 

3. W zwi¹zku z brakiem œrodków finansowych inwestora 

inwestycjê wstrzymano. 

 Budynek dydaktyczny „B”, który jest czêœci¹ kompleksu 

budynków Szko³y Policji zosta³a przeprowadzona gruntowna 

termomodernizacja w latach 2003-2004. W nastêpnej kolejnoœci 

rozpatrzono mo¿liwoœæ modernizacji naturalnego, grawitacyjnego 

systemu wentylacji poprzez zamianê na wentylacjê mechaniczn¹ 

o kontrolowanym przep³ywie powietrza wraz z wykorzystaniem 

odnawialnego Ÿród³a energii jakie stanowi gruntowy wymiennik ciep³a 

(GWC) ze z³o¿em ¿wirowym, pracuj¹cy dla potrzeb podgrzewania 

powietrza wentylacyjnego zim¹ oraz na potrzeby klimatyzacji latem. 
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WSTÊPNA FAZA PROJEKTOWANIA 
1. Na pocz¹tku 2008 roku zdecydowano o ponownym 

rozpatrzeniu modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji, 

która obejmowa³aby zastosowanie innowacyjnych technik 

klimatyzacji i wentylacji jakim jest Gruntowy Wymiennik Ciep³a 

(GWC) ze z³o¿em ¿wirowym. 

2. Wstêpne oszacowanie wielkoœci i wydajnoœci GWC dla potrzeb 

wentylacji i klimatyzacji sal wyk³adowych w budynku 

dydaktycznym zosta³o okreœlone w „Koncepcji zastosowania 

GWC dla potrzeb klimatyzowania i wstêpnego 

przygotowania powietrza dla ogrzewania i wentylacji 

mechanicznej dla planowanej modernizacji obiektów 

sportowych i biurowych”. 

3. Na podstawie wizji lokalnej i danych hydrologicznych 

zdecydowano na zastosowanie wymiennika wypiêtrzonego 

ponad poziom terenu z uwagi na niski poziom wód gruntowych. 

4. Wstêpne analizy wskazuj¹ na budowê wymiennika o 
3wydajnoœci 10 000 m /h. 

5. Prace projektowe poprzedzono badaniami bakteriologicznymi 

gleby, w której zbudowany mia³ byæ GWC. 

W stanie istniej¹cym emisja dwutlenku wêgla oraz substancji 

szkodliwych do atmosfery jest efektem spalania gazu ziemnego 

w lokalnej kot³owni na potrzeby ogrzewania pomieszczeñ oraz zu¿ycia 

energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacji. Dodatkowo zu¿ycie energii 

elektrycznej i gazu wi¹¿e siê  du¿ymi kosztami ponoszonymi na paliwo 

i energiê. Budowa gruntowego wymiennika ciep³a pozwoli na zast¹pienie 

energii i paliw konwencjonalnych energi¹ odnawialn¹ pozyskan¹ 

z gruntu. 
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PROJEKTOWANIE

1. W maju 2008 roku opracowano projekt wykonawczy remontu 

wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym „B” na terenie 

Szko³y Policji oraz projekt architektoniczno-budowlano-

wykonawczy monta¿u Gruntowego Wymiennika Ciep³a

2. W czerwcu 2008 roku FEWE wykonuje analizê energetyczn¹ 

i ekonomiczn¹ oraz skutków œrodowiskowych przedsiêwziêcia 

polegaj¹cego na zastosowaniu Gruntowego Wymiennika Ciep³a 

dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji budynku dydaktycznego „B”

3. Równoczeœnie FEWE opracowuje wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 

(WFOŒiGW) w Katowicach w celu uzyskania dofinansowania na 

realizacjê wspomnianego zadania. 

Zaprojektowany na potrzeby budynku dydaktycznego gruntowy 
3wymiennik ciep³a posiadaæ bêdzie wydajnoœæ 10 000 m /h. Œrednia moc 

ch³odnicza GWC wynosiæ bêdzie 33 640W, a maksymalna 40 368W. 

Œrednia moc grzewcza GWC wynosi 23 661W, a maksymalna 72 193W. 

Analiza techniczno-ekonomiczna pokazuje, ¿e mo¿liwe jest zmniejszenie 

rocznego zu¿ycia energii elektrycznej na klimatyzacjê o blisko 4 500 kWh 
3i gazu na ogrzewanie o 8 700 m  co daje redukcjê emisji CO  na poziomie 2

21 000 kg na rok. 
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REALIZACJA

1. Ostateczna aktualizacja projektu modernizacji systemu 

wentylacji i klimatyzacji uwzglêdniaj¹ca wspó³pracê systemu 

wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciep³a. 

2. Wniosek o dofinansowanie zostaje rozpatrzony pozytywnie i we 

wrzeœniu zostaje og³oszony przetarg na wykonanie modernizacji 

systemu wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem gruntowego 

wymiennika ciep³a. 

Z uwagi na niski poziom wód gruntowych wymiennik zosta³ wykonany jako 

wypiêtrzony ponad poziom terenu o ok. 1m i zag³êbiony w gruncie na 

g³êbokoœæ 1m.  

Wymiary GWC (d³. x szer. x wys.): 11,5m x 9,1 m x 2m.  

Gruntowy wymiennik ciep³a zosta³ wykonany na terenie wokó³ budynku od 

jego zachodniej strony.  

Szeroki pas drzew od strony zachodniej oraz cieñ rzucany przez budynek 

usytuowany od strony wschodniej wymiennika powoduj¹, ¿e w lecie 

obszar wymiennika pozostaje niemal ca³y czas zacieniony, co spowoduje 

mniejsze nagrzewanie siê gruntu i wiêksz¹ efektywnoœæ wymiennika. 

Prace wykonawcze zosta³y rozpoczête w paŸdzierniku i zakoñczone 

w grudniu 2008 roku. 

Ca³kowity koszt budowy Gruntowego Wymiennika Ciep³a wyniós³ 

103 250 PLN. Roczna oszczêdnoœæ kosztów paliw i energii wynosi 

blisko 11 750 PLN. 
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EFEKTY

1. Roczne oszczêdnoœci kosztów energii na ogrzewanie 

i  klimatyzacjê – 11 750 PLN 

2. Uzyskanie dof inansowanie inwestycj i  ze œrodków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w wysokoœci 50% nak³adów 

inwestycyjnych na Gruntowy Wymiennik Ciep³a. 

3. Prost okres zwrotu z inwestycji przy uwzglêdnieniu 

dofinansowania WFOŒiGW  w Katowicach – 4,4 lat 

Zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla CO  o 21,5 t/rok oraz innych 2

substancji szkodliwych do atmosfery od 42% do nawet 68%. 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Polish Fundation for Energy Efficiency

Kontakt:
Fundacja na rzecz Efektywnego  Wykorzystania Energii 
ul. Rymera 3/4  40-048 Katowice 
tel./fax +48 32 203 51 14 
office@fewe.pl 



Roman Stadnicki

Instalacje i urz¹dzenia elektryczne w strefach EX
Czêœæ 3/3

Sposoby prowadzenia kabli

Kable i przewody powinny byæ prowadzone w sposób chroni¹cy przed 

uszkodzeniem, korozj¹ oraz wp³ywem œrodków chemicznych jak równie¿ 

przed nagrzaniem. Sposób u³o¿enia powinien zapewniaæ wystarczaj¹ce 

ch³odzenie. Najczêœciej kable uk³ada siê: na drabinkach, korytkach, 

estakadach, wspornikach lub w kana³ach, tunelach - w sposób 

zapobiegaj¹cy kontaktowi kabla z materia³em palnym (np. py³). Kable 

energetyczne mog¹ byæ prowadzone tak¿e bezpoœrednio w ziemi, ale 

w miejscach nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne musz¹ byæ 

dodatkowo chronione za pomoc¹ mechanicznej os³ony otaczaj¹cej. 

Przy prowadzeniu kabli w ziemi nale¿y zachowaæ odpowiednie odleg³oœci 

od uziomów oraz urz¹dzeñ podziemnych zawieraj¹cych materia³y palne.

Tunele i kana³y kablowe powinny byæ zabezpieczone przed 

wnikaniem do nich gazów, par oraz cieczy palnych lub 

p rzewie t rzane ,  ew.  zasypane p iask iem.  Aby  zapob iec  

przedostawaniu siê atmosfer wybuchowych do pomieszczeñ 

niezagro¿onych wybuchem przejœcia kabli przez œciany powinny byæ 

uszczelnione przepustami przeciwpo¿arowymi zapewniaj¹cymi 

wymagan¹ szczelnoœæ oraz izolacyjnoœæ ogniow¹ (grodzie 

przeciwpo¿arowe).

Estakady: nale¿y unikaæ przypadkowych dotkniêæ miêdzy metalowym 

opancerzeniem/pow³ok¹ kabli lub przewodów a orurowaniem albo 

wyposa¿eniem zawieraj¹cym gazy, pary albo ciecze palne. 

Wystarczaj¹ca jest izolacja albo os³ona niemetalowa.

Wprowadzanie kabli do urz¹dzeñ

Kabel do urz¹dzenia przeciwwybuchowego wprowadza siê przez 

odpowiedni wpust  kablowy dobrany do rodzaju kabla i rodzaju budowy Ex 

urz¹dzenia elektrycznego lub skrzynki przy³¹czeniowej. Rozró¿nia siê 

wpusty do kabli oponowych, do kabli z pow³ok¹ z tworzywa sztucznego 

oraz wpusty do kabli opancerzonych. Wpusty kabli opancerzonych maj¹ 

zapewniæ ci¹g³oœæ drogi pr¹dowej po pancerzu. Umo¿liwia to 
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wyposa¿enie wpustu w specjalny zacisk z szyszk¹ powoduj¹cy 

zaciœniêcie pancerza na ca³ym obwodzie kabla. Zadaniem wpustu 

kablowego jest uszczelnienie kabla w miejscu wprowadzenia do 

urz¹dzenia.

Uszczelnienie kabla lub przewodu w wpuœcie musi zapewniaæ wymagany 

stopieñ ochrony przed przedostawaniem siê cia³ sta³ych i wody do 

wnêtrza obudowy urz¹dzenia elektrycznego. Zadanie to spe³nia d³awik 

posiadaj¹cy gumowy lub elastomerowy pierœcieñ uszczelniaj¹cy 

zaciskany na obwodzie kabla przy skrêcaniu d³awika. Pierœcieñ 

uszczelniaj¹cy musi byæ dobrany do œrednicy kabla. Wpusty kablowe 

z d³awikiem z pierœcieniem uszczelniaj¹cym s¹ certyfikowane jako 

budowa wzmocniona Ex e. Wymagany stopieñ szczelnoœci zad³awienia 

kabla wynosi IP 54 dla skrzynki przy³¹czeniowej z zaciskami œrubowymi. 

W wpuœcie kablowym w wykonaniu Ex d ognioszczelnoœæ d³awika 

zapewnia odpowiednio zwymiarowany pierœcieñ uszczelniaj¹cy lub 

uszczelnienie ¿ywic¹ chemoutwardzaln¹.  Wybór wpustu 

z uszczelnieniem spe³niaj¹cym warunek ognioszczelnoœci nale¿y 

dokonaæ œciœle wg normy. Wpusty kablowe mog¹ byæ certyfikowane 

razem z urz¹dzeniem lub oddzielnie jako czêœci zamienne.

Zasady eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych 

w strefach EX.

Ka¿dy rodzaj urz¹dzeñ, instalacji i sieci elektroenergetycznych powinien 

posiadaæ Instrukcjê eksploatacji. Aby zapewniæ bezpieczeñstwo 

po¿arowo/ wybuchowe nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

1) Urz¹dzenia i instalacje nowe lub po remoncie przekazywaæ do 

eksploatacji w drodze komisyjnego odbioru technicznego. 

Po zakoñczeniu robót elektrycznych, wykonawca organizuje odbiór 

bran¿owy wykonanych prac. Udzia³ w odbiorze bran¿owym bior¹: 

inspektor nadzoru w³aœciciela lub zarz¹dcy obiektu, przysz³y 

u¿ytkownik oraz specjaliœci BHP i p.po¿. Program odbioru obejmuje: 

sprawdzenie dziennika budowy, sprawdzenie dokumentacji fabrycznej 

lub remontowej urz¹dzeñ, sprawdzenie dokumentacji projektowej 

zasilania elektrycznego i zabezpieczeñ, sprawdzenie zgodnoœci 

wykonania robót z wymaganiami przepisów i norm, zgodnoœci 

z dokumentacj¹ projektow¹, pomiary parametrów elektrycznych 

w zakresie wymaganym przepisami i normami oraz próby funkcjonale 
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dzia³ania poszczególnych urz¹dzeñ. Po zakoñczeniu odbioru, 

wykonawca robót sporz¹dza protokó³, zawieraj¹cy stwierdzenie 

o kompletnoœci dokumentacji, prawid³owoœci monta¿u i gotowoœci 

urz¹dzenia do ruchu. Integraln¹ czêœci¹ dokumentacji odbiorowej jest 

wykaz ewentualnych usterek z terminem ich usuniêcia. Dla urz¹dzeñ 

i instalacji elektrycznych instalowanych w strefach EX wymaga siê 

ponadto pisemnego stwierdzenia uprawnionej osoby, ¿e spe³niaj¹ one 

wymagania w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

2) Urz¹dzenia i instalacje u¿ytkowaæ zgodnie z przeznaczeniem 

i w granicach parametrów na jakie zosta³y wykonane. 

U¿ytkowanie  urz¹dzeñ przec iwwybuchowych zgodn ie  

z przeznaczeniem polega na doborze ka¿dego urz¹dzenia do rodzaju 

strefy zagro¿enia wybuchem wed³ug kategorii bezpieczeñstwa 

oznakowanej na tabliczce urz¹dzenia. Ka¿de urz¹dzenie 

przeciwwybuchowe powinno posiadaæ odpowiedni¹ grupê 

wybuchowoœci i klasê temperaturow¹, dobran¹ do grupy 

wybuchowoœci i klasy temperaturowej atmosfery wybuchowej mog¹cej 

wyst¹piæ w danej strefie zagro¿enia wybuchem.Inne parametry 

techniczne urz¹dzenia, takie jak moc, pr¹d, napiêcie, czêstotliwoœæ, 

obroty, rodzaj pracy, klasa izolacji powinny byæ dobrane stosownie do 

wymagañ pe³nionej funkcji i powinny byæ dotrzymane w trakcie 

eksploatacji.

3) Kontrolowaæ i oceniaæ stan techniczny urz¹dzeñ i instalacji 

elektrycznych. W trakcie eksploatacji nale¿y dokonywaæ ocen stanu 

technicznego urz¹dzeñ i instalacji. W wyniku oceny stanu 

technicznego podejmowane s¹ decyzje o potrzebie dokonania 

konserwacji, naprawy lub remontu. Ocenê stanu technicznego mo¿na  

dokonywaæ w drodze kontroli okresowych lub przez ci¹g³y nadzór. 

Rodzaje i zakres kontroli urz¹dzeñ przeciwwybuchowych opisane s¹ 

w normie PN EN 60079 -17.

Kontrola: dzia³anie obejmuj¹ce staranne zbadanie elementu 

instalacji, dokonane bez demonta¿u albo dodatkowo, jeœli jest to 

potrzebne, z czêœciowym demonta¿em, uzupe³nione œrodkami takimi 

jak pomiary, w celu wiarygodnego okreœlenia stanu tego elementu. 

Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje kontroli: odbiorcza, sonda¿owa 

i okresowa systematyczna. W zale¿noœci od potrzeby, stosuje siê 

odpowiednie metody wykonywania kontroli: wzrokowa, z bliska lub 
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szczegó³owa. Ka¿da kontrola winna obejmowaæ urz¹dzenie, instalacjê 

zasilaj¹c¹ oraz ocenê wp³ywów œrodowiska. Szczegó³owy zakres 

kontroli zale¿ny jest od rodzaju budowy przeciw wybuchowej 

urz¹dzen ia  i  jes t  zawar ty  w ins t rukc j i  eksp loatac j i .   

Kontrole okresowe systematyczne wykonuje siê na podstawie 

instrukcji eksploatacji urz¹dzeñ przeciwwybuchowych, dokumentacji 

klasyfikacyjnej obiektu, wykazu urz¹dzeñ zainstalowanych w strefach 

EX oraz zapisów z ostatniej konserwacji. Kontrole okresowe 

systematyczne s¹ kontrolami wzrokowymi lub kontrolami z bliska. 

Przed rozpoczêciem kontroli  nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ 

producenta urz¹dzenia lub dokumentacj¹ techniczno – robocz¹ 

(DTR), która zawiera niezbêdne wskazówki dotycz¹ce 

kontrolowanego urz¹dzenia. Odstêpy czasu pomiêdzy kolejnymi 

kontrolami mog¹ byæ ustalane w oparciu o normê, ale nie powinny byæ 

rozbie¿ne z wymaganiami prawa budowlanego ani z DTR producenta. 

Kontrole okresowe wykonuj¹ s³u¿by prowadz¹cego eksploatacjê 

w czasie ruchu urz¹dzeñ.Kontrole urz¹dzeñ powinny byæ wykonywane 

wy³¹cznie przez doœwiadczony personel, przeszkolony w zakresie 

ró¿nych rodzajów zabezpieczeñ przeciwwybuchowych i wykonawstwa 

instalacji, znajomoœci przepisów oraz ogólnych zasad klasyfikacji 

przestrzeni. Wiadomoœci tego personelu powinny byæ aktualizowane 

przez regularnie powtarzane szkolenia. 

Metoda ci¹g³ego nadzoru nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ i instalacji 

elektroenergetycznych polega na wczesnym wykrywaniu usterek i ich 

bezzw³ocznym usuwaniu zanim dojdzie do zdarzenia wypadkowego 

(pora¿enia pr¹dem, po¿aru, wybuchu, wy³¹czenia awaryjnego itp..). 

W tym celu konieczne s¹ kontrole w odstêpach czasu znacznie 

krótszych ni¿ ustalone dla kontroli okresowych systematycznych. 

Oprócz tego, po¿¹dane jest monitorowanie stanu izolacji, obci¹¿eñ, 

napiêæ itp.. 

Metodê ci¹g³ego nadzoru stosuje siê w obiektach gdzie ocena ryzyka 

wybuchu wskazuje na wiêksze skutki wybuchu oraz gdy iloœæ urz¹dzeñ 

jest  niewielka np. stacje benzynowe, stacje paliw, malarnie, 

biogazownie. Metoda ci¹g³ego nadzoru czêsto jest wspomagana 

przez system komputerowy. 

4) Systematycznie wykonywaæ konserwacjê urz¹dzeñ i instalacji. 

Konserwacja - odpowiednie czynnoœci wykonywane po wy³¹czeniu 



urz¹dzenia spod napiêcia w celu utrzymania lub przywrócenia takiego 

stanu elementu instalacji, aby spe³nia³ on wymagania techniczne 

i prawid³owo funkcjonowa³. Konserwacjê wykonuj¹ pracownicy grupy 

remontowej wed³ug wymagañ producenta zawartych w DTR 

urz¹dzenia lub w instrukcji fabrycznej oraz zapisów w instrukcji 

eksploatacji. Dokonanie konserwacji powinno byæ potwierdzone wpisem 

w dokumentacji eksploatacyjnej urz¹dzenia.

Zakres konserwacji:

- sprawdzenie oznakowania urz¹dzenia i wszystkich elementów 

obwodu elektrycznego;

- sprawdzenie dzia³ania przyrz¹dów i sygnalizacji;

- sprawdzenie i dokrêcenie mocowañ oraz zamkniêæ specjalnych;

- czyszczenie zewnêtrzne oraz czyszczenie skrzynki zaciskowej;

- wymiana uszkodzonych uszczelek, sprawdzenie zad³awieñ kabli;

- sprawdzenie stanu styków i zacisków;

- sprawdzenie uk³adu ch³odzenia, dokrêcanie wentylatora;

- odwodnienie urz¹dzeñ, a w razie potrzeby suszenie;

- uzupe³nianie smaru, oleju izolacyjnego itp...;

- sprawdzenie nastawienia zabezpieczeñ, wymiana bezpieczników;

- ocena wp³ywu œrodowiska oraz zabezpieczenie korozj¹.

5) Zapewniæ jakoœæ napraw i remontów urz¹dzeñ i instalacji: 

Jakoœæ napraw i remontów urz¹dzeñ zale¿y od wykonawcy remontu 

i prawid³owego ustalenia jego zakresu. Wskazane jest aby Warsztat 

remontowy posiada³ sprawdzone kompetencje do remontów urz¹dzeñ 

budowy przeciwwybuchowej oraz system jakoœci wg ISO 9001. 

Za prawid³owe ustalenie zakresu remontu i wybór warsztatu 

odpowiada u¿ytkownik. Technologia wykonywania remontu powinna 

byæ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery 

wybuchowe. Naprawa, remont i regeneracja urz¹dzeñ (oryg). 

Zu¿yte czêœci mog¹ byæ wymienione tylko na nowe oryginalne, 

posiadaj¹ce oznakowanie ATEX oraz zaœwiadczenie o zgodnoœci 

z dyrektyw¹ ATEX. Dopuszczalna jest tak¿e regeneracja czêœci 

w Warsztacie. Regeneracjê czêœci nale¿y wykonaæ w oparciu 

o  wczeœn ie j  p rzygotowan¹ i  za tw ierdzon¹ dokumentac jê  

techniczn¹, z a w i e r a j ¹ c ¹  p o t r z e b n e  r y s u n k i  i  s c h e m a t y.  

Dokumentacja powinna byæ zatwierdzona przez producenta     

urz¹dzenia lub przez Jednostkê Notyfikowan¹, która wyda³a certyfikat lub 

p r z e c h o w u j e  d o k u m e n t a c j ê  t e c h n i c z n ¹  t e g o  t y p u  
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urz¹dzenia. Prace remontowe nale¿y wykonywaæ na podstawie normy 

konstrukcyjnej oraz w³asnej instrukcji remontowej Warsztatu. 

Specjalistyczne czynnoœci remontowe prowadzi siê w Warsztacie tylko na 

wyznaczonych stanowiskach pracy. Czêœci zamienne sk³aduje siê na 

przygotowanych rega³ach. Kierownik Warsztatu i jego zastêpca s¹ 

obowi¹zani posiadaæ przeszkolenie z zakresu remontów urz¹dzeñ 

elektrycznych w wykonaniu EX. W trakcie remontu obowi¹zuje 

wykonywanie prób i badañ miêdzyoperacyjnych oraz jakoœciowy odbiór  

robót. Po ca³kowitym zakoñczeniu remontu Stacja prób warsztatu 

wykonuje badanie wyrobu oraz ocenê zgodnoœci z dyrektyw¹ ATEX. O c e n a  

zgodnoœci mo¿e byæ dokonana przez sprawdzenie z dokumentacj¹ 

certyfikacyjn¹ lub przez sprawdzenie zgodnoœci z w³aœciw¹ norm¹ 

konstrukcyjn¹. Sposób dokonania oceny zgodnoœci powinien byæ 

uwidoczniony na urz¹dzeniu w postaci dodatkowego oznakowania 

umieszczanego przez Warsztat remontowy. Dokumentem koñcowym  jest 

Orzeczenie poremontowe o zgodnoœci wykonanych czynnoœci 

remontowych z wymaganiami dyrektywy ATEX. Kompetencje Warsztatu, na 

jego w³asne ¿yczenie mog¹ byæ poddane ocenie przez Notyfikowan¹ S t a c j ê  

Badawcz¹ (np.: GIG Kopalnia Doœwiadczalna „BARBARA”). 

Zakoñczenie.

W ostatnich latach czêœciej zdarzaj¹ siê po¿ary zak³adów

przemys³owych gdzie u¿ywa siê, magazynuje i produkuje wyroby 

³atwopalne (np. produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, 

produkcja opakowañ, przerób i magazynowanie produktów 

ropopochodnych i gazu). Jako przyczynê po¿aru podaje siê z³y 

stan instalacj i  e lektrycznych wynikaj¹cy z dokonywania 

nieautoryzowanych wymian odbiorników energii elektrycznej na 

bardziej nowoczesne przy jednoczesnym braku dostosowania 

instalacji zasilaj¹cych. Inn¹ przyczyn¹ pogorszenia stanu instalacji 

elektrycznych jest niew³aœciwa eksploatacja urz¹dzeñ i instalacji 

elektrycznych. Poprawê mo¿e przynieœæ dostosowanie przez 

Pracodawcê Instrukcji  eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych 

oraz Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy do wymagañ 

nowego Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 

2019 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy urz¹dzeniach 

energetycznych  (Dz.U. poz. 1830).
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Jan Sznajder (J.S.)

Ze wspomnieñ Pracownika tarnowskiej energetyki

- Zyta Sennik z domu Pis
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Pani Zyta Sennik 

zdjêcie wykonane na nastawni 

Stacji 110/30 kV 

Œwierczków w maju 2021

Jan Sznajder (J.S.)

Dzieñ dobry Pani Zyto.

Bardzo mi mi³o, ¿e Pani przyjê³a nasze zaproszenie na spotkanie. Na 

pewno po moim telefonie zdziwi³a siê Pani, w jakim celu chcê siê z Pani¹ 

spotkaæ, chocia¿ stara³em siê wyraŸnie wyjaœniæ, ¿e dotyczy on jubileuszu 

powstania wydzielonej specjalistycznej jednostki organizacyjnej Rejonu 

Wysokich Napiêæ, który wed³ug posiadanych przez nas dokumentów 

istnieje od stycznia 1952 roku. W 2022 roku bêdziemy obchodziæ wiêc 

70-lecie jego powstania.

Zyta Sennik z domu Pis (Z.S.) 

Powstanie Rejonu powstaniem, ale niech Pan mi powie, jak to siê 

sta³o, ¿e wykona³ Pan do mnie telefon w tej sprawie. Sk¹d ta informacja 

o mnie po blisko 70 - ciu latach od czasu podjêcia pracy przeze mnie 

w OZECIE i jak Pan trafi³ dzisiaj na moje œlady? Odesz³am na emeryturê 

w latach 80 – tych ubieg³ego wieku, wiêc up³ynê³o ju¿ ponad ... 30 lat – to 

pokolenie. Przecie¿ w tym czasie pracowa³o i przewinê³o siê tysi¹ce osób 

na du¿o wy¿szych stanowiskach w Zak³adzie i w Rejonie, a ja by³am 

m³od¹ dwudziestokilkuletni¹ dziewczyn¹, a w Rejonie Wysokich Napiêæ 

spêdzi³am zaledwie kilka lat, choæ nie ukrywam, ¿e z perspektywy czasu 
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z wielk¹ nostalgi¹ wspominam te najpiêkniejsze lata mojego ¿ycia, jakie 

tam mia³am mo¿liwoœæ prze¿yæ. 

(J.S.)  Odszuka³em informacje w dostêpnych Ÿród³ach, szczególnie 

w Monografii wydanej z okazji 100 - lecia Energetyki Tarnowskiej. 

W publikacji tej z 2010 roku ówczesny Dyrektor Rejonu Wysokich Napiêæ 

mgr in¿. Wac³aw Lis wstawi³ wzmiankê o dy¿urnej – jedynej kobiecie 

w ca³ym mêskim towarzystwie, która w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego 

wieku pracowa³a na stacji Œwierczków.

Poniewa¿ taka kobieca profesja jest raczej rzadkoœci¹ w tak mêskim 

zawodzie, a równie¿ w opisach historycznych tamtego okresu, ten fakt by³ 

raczej ma³o uwidaczniany, wrêcz pomijany. Teraz kiedy jest okr¹g³y 

jubileusz, chcieliœmy ten fakt przywo³aæ i przedstawiæ równie¿ udzia³ 

kobiet w pracy na rzecz Rejonu Wysokich Napiêæ. Dostêpne dokumenty 

wskazywa³y, ¿e po latach pracy w Rejonie Wysokich Napiêæ pracowa³a 

Pani nastêpnie w tzw. licznikowni na ul. Wodnej, obecnie prof. 

Studniarskiego. Poniewa¿ d³ugoletnim pracownikiem licznikowni by³ Pan 

Józef Rzepa – póŸniej przez ponad 15 lat Prezes Spó³ki Cechtar 

zajmuj¹cej siê obs³ug¹ urz¹dzeñ pomiarowych (obecnie aktywny 

emeryt), to jego podjête dzia³ania i „drogowskazy” da³y w sumie efekt 

i mo¿liwe by³o znalezienie kontaktu telefonicznego i osobistego spotkania 

z Pani¹.

Dodaæ nale¿y, ¿e w tej sprawie znaczn¹ pomoc¹ s³u¿y³y mi nasze 

opiekuñcze Panie z Wydzia³u Personalnego.

Ale wracaj¹c do przerwanego w¹tku w³aœnie chcia³em zapytaæ o te kilka 

lat - te kilka lat w Pani pierwszej pracy, któr¹ podjê³a pani w Zak³adzie, 

a szczególnie w Rejonie Wysokich Napiêæ na stanowisku dy¿urnego 

elektromontera prowadz¹cego obs³ugê ruchow¹ urz¹dzeñ w stacji 

„Najwy¿szych Napiêæ”.

Proszê nam przybli¿yæ, jak wygl¹da³o Pani spotkanie z Zak³adem.

(Z.S.)  Jak przysz³am do pracy po szkole fryzjerskiej maj¹c 18 lat, to 

mieszka³am z rodzicami w Klikowej. Zaraz po skoñczeniu szko³y 

i poznaniu fachu fryzjerskiego przyjechali do nas pañstwo z Zakopanego, 

którzy chcieli koniecznie zabraæ st¹d - z Tarnowa do Zakopanego dwie 

abiturientki po szkole fryzjerskiej. Zorganizowali ma³y konkurs i wybrali 

mnie i moj¹ kole¿ankê jako najbardziej odpowiadaj¹ce ich potrzebom 
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w prowadzonym zak³adzie fryzjerskim pod Tatrami. Moja kole¿anka mia³a 

dar do strzy¿enia w³osów ch³opiêcych i mêskich i ona mia³a byæ fryzjerk¹ 

na tzw. mêskim dziale mnie natomiast doskonale wychodzi³o czesanie 

i uk³adanie w³osów kobiecych i ja mia³am byæ fryzjerem damskim. Ale do 

skutku ten nasz wyjazd nie doszed³, mimo atrakcyjnych posad i pensji, bo 

moja mama  powiedzia³a kategoryczne „nie”, a w³aœciwie obie mamy  

spotka³y siê i powiedzia³y nam, ¿e absolutnie na ¿adne wyjazdy siê nie 

zgadzaj¹ i mamy zostaæ tutaj i poszukaæ sobie pracy na miejscu. Jak 

mog¹ dwie m³ode dziewczyny 18-letnie same pojechaæ do Zakopanego? 

A tak naprawdê to wówczas nawet  nie wiedzieliœmy, gdzie to Zakopane 

w³aœciwie le¿y. I tak skoñczy³a siê nasza pierwsza próba zatrudnienia, ale 

trzeba by³o coœ robiæ, bo posiada³yœmy tylko wyuczony fach fryzjerski 

i tylko ogóln¹ wiedzê o œwiecie, a poza tym w³aœciwie nic, ¿adnego 

doœwiadczenia po skoñczonej szkole. Mój ojciec by³ po pierwszej wojnie 

inwalid¹. Nie posiada³ czêœci palców, a przy pozosta³ych palcach 

w rêkach mia³ nieuszkodzone nerwy.  Oprócz tego mia³ uszkodzon¹ nogê 

- brak czêœci uda co znacz¹co utrudnia³o mu poruszanie siê i znalezienie 

jakiejœ sta³ej pracy. Wiêc w domu warunki by³y ciê¿kie i trzeba by³o iœæ 

zaraz po szkole poszukaæ jakiejœ pracy. Mia³am kole¿ankê Michalinê 

Wielgus , która pracowa³a jako goniec w Zak³adzie Sieci Elektrycznych na 

Nowym Œwiecie i Misia spowodowa³a, ¿e przysz³am do Zak³adu do kadr 

i tam dowiedzia³am siê, ¿e by³o miejsce na zatrudnienie w Rejonie 

Wysokich Napiêæ w Moœcicach - wtedy obowi¹zywa³a nazwa Tarnów 

Zachód. Tutaj jeœli Pan pozwoli, poka¿ê niektóre zachowane przeze mnie 

papierki z tego okresu.

Kserokopia skierowania 
do pracy w Zak³adzie Sieci 
Elektrycznych Tarnów 
Nowy Œwiat wystawione przez 
Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Tarnowie
dla Pani Zyty Pis 
(udostêpnione przez 
Pani¹ Zytê Sennik) 
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Do Tarnowa Zachodniego pojecha³yœmy obydwie ju¿ z Michalin¹ 

(ona te¿ chcia³a zmieniæ zajêcie) a po przeszkoleniu na miejscu zaj¹³ siê 

nami Pan Zenon Motyliñski, Kierownik Rejonu i wskaza³ nam obu miejsca 

pracy. Ja zosta³am skierowana do pracy na rozdzielni 30 kV Œwierczków 

na stanowisku pomocnika elektromontera, natomiast moja kole¿anka 

Misia zatrudniona na rozdzielni 110 kV Œwierczków równie¿ na 

stanowisku pomocnika elektromontera. 

I tak jako 18 letnia kwalifikowana fryzjerka zosta³am dy¿urnym 

elektromonterem w Stacji Elektrycznej Najwy¿szych Napiêæ.

By³o to w listopadzie 1953 roku. Po 6 - ciu miesi¹cach pracy 

poddane by³yœmy srogiemu egzaminowi przed du¿¹ Zak³adow¹ Komisj¹ 

Kwalifikacyjn¹. Po egzaminie, do którego siê mocno przygotowa³yœmy 

i by³am na nim bardzo stremowana zakomunikowano nam, ¿e mamy 

wystarczaj¹ce doœwiadczenie aby pracowaæ na równi z monterami 

elektrykami. By³yœmy z siebie bardzo dumne a zarazem szczêœliwe 

wiedz¹c, ¿e za tym pójd¹ gratyfikacje pieniê¿ne.

Pierwsza umowa o pracê - 
Kserokopia przyjêcia na stan osobowy 
Rej IV i rozpoczêcia pracy 
w 6 miesiêcznym okresie 
próbnym dla Pani Zyty Pis 
(udostêpnione przez Pani¹ Zytê Sennik)

Zaœwiadczenie o pozytywnym wyniku  
egzaminu z praktycznego wykonywania 
zawodu na stanowisku pomoc kwalifikowana 
robót monterskich przeprowadzone 
przez Komisjê Kwalifikacyjn¹ Zak³adu Sieci 
Elektrycznych w Tarnowie w listopadzie 
1953 roku. 
(udostêpnione przez Pani¹ Zytê Sennik)



Bardzo dobrze wspominam te czasy, by³yœmy m³ode, obie chêtne 

do pracy i czêsto zmiany by³y tak ustawione, ¿e mog³yœmy razem 

na nie przychodziæ, poniewa¿ mieszka³yœmy blisko siebie w Klikowej 

(miejscowoœæ obecnie w granicach miasta Tarnowa). Dróg nie by³o, to do 

pracy chodzi³yœmy na piechotê a by³o to kilka kilometrów. Pamiêtam, ¿e 

najczêœciej sz³yœmy œcie¿kami przez pola uprawne i ugory, miedzami 

i krzakami w kierunku rzeki Bia³ej przez mostek. Razem mog³yœmy byæ 

bardziej odwa¿ne i mniej obawiaæ siê jakichœ niespodzianek. Tak¹ trasê 

prawie codziennie przemierza³yœmy przez rzekê, a mostek (tzw. k³adka) 

by³ niestabilny i by³o to coœ takiego z³o¿onego jak gdyby z pontonów, po 

którym przeprawia³yœmy siê na drugi brzeg. Chybotliwe to by³o i nie 

zawsze uda³o nam siê such¹ nog¹ przejœæ i nie raz, a wiele razy dobrze 

nagimnastykowa³yœmy siê, aby przeprawiæ siê na drug¹ stronê rzeki.

No ró¿nie by³o, bo i po ciemku ¿eœmy chodzi³y, i w zimie, i w œniegi, 

a przecie¿ nie by³o tam nic tylko puste pola i parê sosen, i krzaki. Dlatego 

stara³yœmy siê zawsze tam na te zmiany chodziæ, razem.  Kiedy powódŸ 

zabra³a mostek na Bia³ej (dzisiaj nadal jest tam k³adka z szlakiem 

czerwonym wokó³ Tarnowa) by³o naprawdê bardzo Ÿle i aby dostaæ siê do 

domu - mieszka³am wtedy przy ul. Klikowskiej - trzeba by³o obchodziæ 

kilkanaœcie kilometrów. 

Jak ju¿ wspomina³am, by³y to jedne z piêkniejszych naszych dni, 

by³yœmy m³ode, praca nas fascynowa³a, nie by³o monotonii, zawsze 

ciekawe by³y rozmowy z dyspozytorami, a codzienna praca polega³a na 

obserwowaniu urz¹dzeñ, wpisywaniu pomiarów, wpisywaniu poleceñ 

i ³¹czeniu siê z dyspozytorami, przekazywaniu informacji. Poznawa³yœmy 

ciekawych ludzi, równie¿ wielu m³odych, z którymi ³¹czy³a nas profesja, 

zami³owania, mogliœmy siê zapoznaæ spêdziæ mi³o i ciekawie czas. 

Pamiêtam, ¿e po roku czy dwóch latach pracy wziê³am udzia³ 

w jakimœ konkursie bezpieczeñstwa pracy. Jak siê okaza³o, zdoby³am 

nagrodê i od Pana Motyliñskiego otrzyma³am radio – „Pioniera”, takie 

du¿e w³¹czane do gniazdka elektrycznego. Kiedy ja wziê³am to radio, to 

nie mog³am go s³uchaæ, bo u nas w domu jeszcze nie by³o w tym czasie 

elektrycznoœci - to by³a naprawdê ironia losu, ¿e ja pracujê na 

urz¹dzeniach o napiêciu 110 tysiêcy woltów jako elektromonter – dy¿urna 

stacji, a w domu nie mia³am dostêpu do energii elektrycznej, aby 

pos³uchaæ radia. Kiedy o tym dowiedzia³ siê Pan Motyliñski, uczyni³ 

wszystko, aby do pozosta³ych domów w Klikowej, i do tego w którym 
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mieszka³am z rodzicami, pr¹d zosta³ doci¹gniêty – abym mog³a nagrod¹ 

siê faktycznie cieszyæ. 

Te czasy spêdzone w Rejonie obfitowa³y w du¿o mi³ych doznañ, 

mam bardzo dobre wspomnienia, by³a wspania³a kole¿eñska atmosfera, 

choæ czasy by³y biedne i trochê siermiê¿ne. Czêsto w sobotê chodzi³yœmy 

z ch³opakami na zabawy. W „Kasynie” w Moœcicach co sobotê odbywa³y 

siê potañcówki. By³yœmy jako m³ode dziewczyny rozchwytywane 

w tañcach, a ch³opaki w energetyce byli naprawdê przystojni i mieli du¿o 

wdziêku. O wielu z nich do dzisiaj siê pamiêta - oj takiego z ciemnymi 

bujnymi w³osami na pewno pamiêta³yœmy wszystkie -  … I z sentymentem 

wspominam, ale tam i wtedy moje serce nie znalaz³o tego upragnionego 

szczêœcia….

(J.S.)  By³ w Pani ¿yciu zawodowym taki epizod, który móg³ zakoñczyæ siê 

zwrotem ¿yciowym i zupe³nie zmieniæ dalsz¹ przysz³oœæ zawodow¹, 

chocia¿ pewnie na dalsz¹ œcie¿kê mia³ wp³yw – czy mo¿e nam Pani o tym 

coœ opowiedzieæ?

(Z.S.)  A tak. Tutaj rozpoczê³y siê dla mnie zmiany i natury osobistej, 

i zawodowej. Na pocz¹tku wrzeœnia 1959 roku pojecha³am na kurs 

elektromonter.a dy¿urnych stacji do £odzi, który trwa³ ponad miesi¹c 

czasu. Tam wiele rzeczy siê nauczy³am, ale równie¿ pozna³am 

póŸniejszego mojego mê¿a, który by³ zupe³nie z innego regionu Polski.

Po powrocie by³am pewniejsza w dzia³aniu w pracy, wykszta³cona 

z wiêksz¹ znajomoœci¹ elektryki i sposobów dzia³ania w ró¿nych 

sytuacjach. I zaistnia³a taka rzecz, któr¹ ja odbieram jak¹ osobiste moje 

zderzenie z trudn¹ rzeczywistoœci¹ powi¹zane z niezrozumia³¹ dla mnie 

decyzj¹ mojego kierownika Pana Motyliñskiego.

Skoñczy³o siê to bardzo pozytywnie, ale by³o to pewne zawirowanie, 

zmieni³o moj¹ pracê w energetyce w sposób diametralny.

To co wydarzy³o siê w tym czasie, w skrócie opowiem.

Zauwa¿a³am corocznie, ¿e koñcówki roku i okresy pocz¹tkowe 

kolejnych lat z dziwnych i dla mnie niezrozumia³ych wzglêdów skutkowa³y 

zwolnieniem z pracy zatrudnionych pracowników, jak mówiono celem 

ograniczenia zatrudnienia.
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Koñcówka roku '59 ubieg³ego wieku nie by³a odmienna od utartego 

wczeœniej stereotypu. Pod  koniec '59 roku takie informacje zaczê³y 

docieraæ, a póŸniej w roku nastêpnym na pocz¹tku lutego 1960 roku  

otrzyma³am wypowiedzenie z pracy. By³am bardzo nieszczêœliwa, nie 

wiedzia³em, co z sob¹ zrobiæ, nikt mi nic nie chcia³ wyt³umaczyæ poza tym, 

¿e mówiono: jest likwidacja etatów i moje stanowisko jest zbêdne. 

Prze³o¿ony wrêczy³ mi wypowiedzenie i powiedzia³ mi, ¿e jedynym 

powodem jest ograniczenie etatów. W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma dla mnie 

obecnie pracy, bêdê musia³a odejœæ i poszukaæ sobie innego zajêcia. Ja 

upatrywa³am w tym innej przyczyny, bardziej osobistej, ale tego nie 

chcia³am ujawniaæ i nikomu o tym nie mówi³am. Zosta³am zwolniona, ale 

nie przesta³am o pracê walczyæ. Napisa³am pismo do Dyrektora 

Zjednoczenia Energetyki w Radomiu pisz¹c, w jakiej po zwolnieniu 

znalaz³am siê sytuacji. Po kilkunastu dniach o dziwo dosta³am odpowiedŸ, 

¿e mam siê zg³osiæ ponownie do Zak³adu, bo zosta³am przywrócona do 

pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Kiedy otrzyma³am to pismo, na drugi dzieñ posz³am rano na 

siódm¹ godzinê do Rejonu Wysokich Napiêæ. Zg³osi³am siê do Kierownika 

Pana Motyliñskiego, który zdziwiony zapyta³, co ja tu robiê, a ja 

powiedzia³am, ¿e ja przysz³am do pracy, a on do mnie - no przecie¿ jesteœ 

zwolniona i tu nie ma dla ciebie pracy. Wiêc ja mu pokazujê pismo, które 

otrzyma³am z Radomia, ¿e mam niezw³ocznie rozpocz¹æ pracê na 

dotychczasowym stanowisku. Pan Motyliñski zadzwoni³ do Dyrekcji 

Zak³adu i okaza³o siê, ¿e mam ju¿ zostaæ w pracy i by³o to na pocz¹tku 

kwietnia 1960 r.

Pismo z Zak³adów Energetycznych Okrêgu 
Wschodniego Radom do Dyrektora 
ju¿ wówczas Zak³adu Energetycznego 
w Tarnowie polecaj¹ce niezw³oczne przywrócenie 
do pracy Pani Zyty Pis mimo ze datowane 
na 1 kwiecieñ wcale nie primaaprilisowe 
(udostêpnione przez Pani¹ Zytê Sennik) 
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(J. S.)  To rzeczywiœcie doœæ trudny dla Pani okres ¿ycia niby szczêœliwy 

jako m³odej narzeczonej, a z drugiej strony du¿y stres i zamieszanie 

w pracy. Ale koniec koñców wysz³o pozytywnie – nawet zachowane pismo 

w korespondencji miêdzy Dyrekcjami,  w swej treœci zawiera du¿y 

³adunek emocji.

(Z.S.)  W czerwcu '60 roku mia³a miejsce wielka burza w nocy i kiedy ja 

rano przysz³am na porann¹ zmianê, to by³a wielka awaria. Tam w³aœnie 

gdzie pracowa³am, na rozdzielni 30 kV, wszystkie szyny zbiorcze i tory 

pr¹dowe pól pomieszane le¿a³y na ziemi. Kiedy podesz³am bli¿ej, teren 

by³ ogrodzony, by³a policja, komisja z zak³adu, jacyœ inni przedstawiciele 

siê krêcili i robili zdjêcia na miejscu. Ta wielka awaria wymaga³a d³ugiej 

naprawy, wiêc my jako dy¿urne postanowiliœmy wykorzystaæ czas 

wy³¹czenia stacji i wykonaæ inne prace, które w normalnym ruchu stacji 

nie by³y mo¿liwe do prowadzenia. 

W zwi¹zku z tym, ¿e transformatory by³y wy³¹czone, 

postanowi³yœmy z kole¿ank¹ wyczyœciæ je na górze z zalegaj¹cego py³u 

naniesionego z pól i od strony fabryki „Azotów” - oczyœciæ izolatory, bo 

nadarzy³a siê jedyna okazja na tak¹ pracê, mo¿na by³o je troszeczkê 

odnowiæ. W tym czasie zacz¹³ padaæ bardzo rzêsisty deszcz i kiedy takie 

zmokniête by³yœmy na tym transformatorze, zobaczy³ nas Dyrektor 

Rokita, podszed³ do tego transformatora i powiedzia³ - no nie, kobiety tak 

nie mog¹ pracowaæ, w takich warunkach! Zobaczy³, ¿e my mia³yœmy takie 

zmoczone w³osy, z których ciek³a ciurkiem woda i powiedzia³, ¿e na 

pewno bêdziemy przeniesione gdzie indziej i on tego nie widzi, aby 

kobiety wykonywa³y prace w takich warunkach. 

A my myœla³yœmy, ¿e w ten sposób poka¿emy, ¿e my jesteœmy 

tutaj potrzebne i nie chcia³yœmy absolutnie zmieniaæ pracy, bo nam by³o 

tak tutaj dobrze, tutaj mia³yœmy swoich przyjació³, wiedzia³yœmy jak siê 

poruszaæ, jak siê zorganizowaæ i w ogóle panuj¹ca w Rejonie atmosfera 

by³a doskona³a, wiêc nam to miejsce pracy bardzo odpowiada³o. 

Ale Dyrektor Rokita jak powiedzia³, tak zrobi³ i spowodowa³, ¿e 

jeszcze w czerwcu 1960 roku po¿egna³yœmy z ¿alem „Nasze Rozdzielnie” 

w Œwierczkowie i przesz³yœmy do innej pracy. Ja do Rejonu Pierwszego - 

potem do Licznikowni, a moja kole¿anka te¿ zmieni³a pracê i to by³ koniec 

naszego epizodu pracy jako dy¿urnych stacji energetycznej w Rejonie 

Wysokich Napiêæ, wówczas Tarnów Zachód, z którymi naprawdê bardzo 



mi³e wspomnienia zawsze wi¹¿ê. 

(J.S.)  Czy pamiêta Pani jak wygl¹da³a zale¿noœæ, kto by³ Kierownikiem 

Rejonu, a kto by³ Kierownikiem stacji? 

(Z.S.)  Tak oczywiœcie. Kierownikiem Rejonu Wysokich Napiêæ w tym 

czasie, kiedy przyjê³am siê do pracy i kiedy zosta³am przeniesiona do 

Licznikowi na Wodn¹ (obecnie Studniarskiego) by³ Pan Motyliñski, 

którego bardzo lubi³yœmy. By³ cz³owiekiem bardzo dobrym, opiekuñczym 

i szlachetnym i do dzisiaj wspominam z du¿ym sentymentem to miejsce, 

gdzie rozpoczyna³am pracê zawodow¹ w Energetyce Tarnowskiej 

w budynku stacji 30 kV przy dzisiejszej ul. Chemicznej. Pan Zenon 

Motyliñski mieszka³ z rodzin¹ na terenie stacji, w tym budynku, gdzie 

póŸniej by³o biuro Rejonu, a obecnie s¹ szatnie. Natomiast biuro 

Kierownika Rejonu w postaci jednego biurka i kosza na œmieci mieœci³o siê 

za œcian¹ z pulpitem sterowniczym nastawni 110 kV na piêtrze na stacjach 

110 kV. Kierownikiem stacji na rozdzielni 30 kV by³ Pan Piskozub i by³a 

tam naprawdê wspania³a atmosfera, tak¿e bardzo dobrze mi siê tam 

pracowa³o i nigdy na pracê tam nie narzeka³am i wspominam j¹ do dzisiaj 

jako pierwsz¹ i najlepsz¹, chocia¿ wszêdzie, gdzie pracowa³am póŸniej 

w zak³adzie - czy by³o to w licznikowni, w Rejonie I, czy w technicznej 

obs³udze, czy gdzieœ indziej, bardzo sobie ceni³em mo¿liwoœæ pracy 

z ludŸmi, spotkania i to co najwa¿niejsze - ogólnie panuj¹c¹ ¿yczliwoœæ. 

Tak, pamiêtam równie¿, ¿e kiedy mia³am takie k³opoty rodzinne to bardzo 

pomocn¹ d³oñ do mnie wyci¹gn¹³ Pan Józef Rzepa, który z ¿yczliwoœci¹ 

podchodzi³ do moich problemów i wielokrotnie mi w nich skutecznie 

pomaga³.

(J.S)  A dzisiaj jest Pani emerytk¹ i jak widaæ energetyka pozosta³a 

w Pani duszy, kiedy z tak¹ ¿arliwoœci¹ wraca Pani do tamtych lat. Czy  

chcia³aby Pani coœ na koniec naszego spotkania powiedzieæ?

(Z.S.)  Chcia³am podziêkowaæ wszystkim i pozdrowiæ tych , z którymi 

w pracy zawodowej mog³am pracowaæ, mog³am siê spotykaæ a teraz 

powspominaæ. Dziêkujê za wspólne „EMERYCKIE” spotkania 

organizowane corocznie w Zak³adzie choæ ostatnie siê nie odby³o bo jest 

pandemia. Dziêkujê za spotkanie w Œwierczkowie, które dla mnie by³o 
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wielk¹ niespodziewan¹ radoœci¹ i podró¿¹ do najpiêkniejszych moich dni.

Mam nadziejê, ¿e bêdziemy nadal siê kontaktowaæ, spotykaæ 

z kolegami i kole¿ankami aby wspomnieniami ubarwiaæ nasz emerycki 

œwiat.

Na koniec ¿yczê, aby obecni Koledzy i Pracownicy z Regionu 

Wysokich Napiêæ mieli du¿o szczêœcia i tyle radoœci w codziennej pracy i 

wiele takich dobrych sentymentalnych wspomnieñ jak moje. Œwiêtujcie 

koledzy z Wysokich Napiêæ nie tylko 70-cio  ale i kolejne, kolejne lecia. 

¯yczê wam wszelkiej pomyœlnoœci i samych sukcesów w pracy 

zawodowej.

£¹czê pozdrowienia    

Zyta Sennik z domu Pis  

Osoba pracuj¹c na mêskim - monterskim stanowisku przez pewien okres 

czasu by³a „rodzynk¹” w skali Rejonu - Zak³adu, prekursorem w typowo 

mêskim zawodzie elektromontera, wprowadzi³a nowe spojrzenie na 

pracê kobiet, staj¹c siê w latach 50 ubieg³ego wieku kimœ, kogo mo¿na 

nazwaæ elektromonterem -  feministk¹ tarnowskiej energetyki. 

Z materia³ów udostêpnionych przez Pani¹ Zytê w trakcie spotkania 

dotycz¹cych  okresu pracy w „Wysokich Napiêciach”: 

Pani Zyta Sennik (Pis) urodzona 7 lutego 1936 roku w Klikowej powiat 

Tarnów po ukoñczeniu 2 letniej szko³y zawodowej fryzjerskiej w Tarnowie 

Pani Zyta rozpoczyna³a pracê w stacji Œwierczków w 1953 roku 
zdjêcie wykonane w maju 2021 roku obok Dy¿urny Stacji Pan Janusz Walaszek 
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w wieku 18 lat zosta³a skierowana do pracy przez Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej w Tarnowie w dniu 17 marca 1953 roku do Zak³adu Sieci 

Elektrycznych w Tarnowie ul. Nowy Œwiat - wskazana z zawodu robotnik 

na stanowisko pom. elektryka zgodnie ze zg³oszeniem o wolnym miejscu 

pracy z dnia 16 .III. 53r sygn. 829/53. Nie by³o urzêdu zatrudnienia, ale 

funkcjonowa³y wówczas wydawane przez jednostki administracyjne 

skierowania i tzw. nakazy pracy. 

Z dokumentów wynika, ¿e zosta³a przyjêta do pracy na 23.III.1953 r. na 

stanowisko „pomocnika sieci” Rej IV gr II stawka 1,93 z³/godz. a nastêpnie 

przeprowadzono w dniu 30.VI.1953 r. ocenê jej pracy na stanowisku 

pomocnika dy¿urnego rozdzielni 30 kV Rejon IV z dnia 30.VI.1953 r. 

O sposobie prowadzenia dy¿urów na Rozdzielni 30 kV nie ma wzmianki, 

zachowa³y siê jedynie zapisy egzaminów i ocen zatrudnionych tam 

pracowników. Podstawowym stanowiskiem okreœlonym dla dy¿urnego 

stacji w tym czasie by³ „elektromonter urz¹dzeñ nastawczych 

i rozdzielczych”.  

Przeszeregowanie 1. XI 1953 r. stanowisko „pomoc kwalifikowana przy 

robotach monterskich” gr III stawka 2,05 z³/godz.

W dniu 21.I.1954 r. uzyska³a Zaœwiadczenie kwalifikacyjne na stanowisko 

-  Elektromonter Sieciowy i  anga¿ od 1.I.1954 r. Elektromonter sieciowy

gr IV 2,18 z³/godz. W uwagach adnotacja o potr¹ceniu 20% premii za 

miesi¹c grudzieñ 1954 roku. 

1. XII.1955 r. Elektromonter. Nastawni  I Rozdzielni Rej IV Tarnów Zachód  

– gr V-ta 2,34/godz. 

29 IX.1956 r. 3,60 z³/godz. 

20 sierpnia 1959 r. pomocnik elektromontera nastawni i rozdzielni stawka 

5,00 z³ /godzinê + premia. Rej IV Tarnów Zachód. 

6 lutego1960  wypowiedzenie umowy o pracê ze skutkiem 14 dni. 

Kwiecieñ 1960 r. przywrócenie do pracy na podstawie polecenia 

Dyrektora Zak³adów Energetycznych Okrêgu Wschodniego Radom 

z dnia 1.04.1960 r. 

6 kwietnia 1960 r. stanowisko robotnik przyuczony na Rozdzielni 30 kV 

Tarnów Zachód grupa III 5,0 z³/godz.

27 czerwca 1960 r. z robotnika przyuczonego na stanowisko pomocy 

fachowej do licznikowni Dzia³ Inspekcji Energetycznej grupa III 

5,0 z³/godz.
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PS:

Na pocz¹tku paŸdziernika 2021 roku Pani Zyta skontaktowa³a siê 

telefonicznie ze mn¹ i oznajmi³a, ¿e szukaj¹c w swoich zbiorach znalaz³a 

kilka zdjêæ z okresu jej aktywnoœci zawodowej.

Poprosi³em o ich udostêpnienie i uzupe³ni³em tekst wspomnieniami tym 

razem zdjêciowymi z lat minionych. Spotkaliœmy siê raz jeszcze tym 

razem w Œwierczkowie w nastawni zlokalizowanej w budynku  

historycznej 30 - tki w otoczeniu Dy¿urnych tej Stacji obecnego i by³ego. 

Zdjêcia udostêpnione przez Pani¹ Zytê oddaj¹ pewien klimat tamtych 

czasów, sposób wykonywania zdjêæ, wywo³ywania negatywów aby 

przejœæ do pewnej obrazu zbli¿onego w oddaniu rzeczywistoœci - czarno 

bia³ej.

Zosta³y wykonane w po³owie lat 50 – tych na terenie obejmuj¹cym 

wówczas Stacjê 30 i 110 kV Œwierczków oraz usytuowany te¿ tam 

w budynku nastawni 30 kV,  Posterunek Energetyczny Tarnów Teren. 

PaŸdziernik rok 2021 w nastawni 30 kV Stacji Œwierczków Pani Zyta Sennik
 i Pan Wies³aw Pêkala doœwiadczeni Dy¿urni Stacyjni zapewniaj¹ 

obs³ugê urz¹dzeñ przez prawie 70 lat   
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Pani Zyta 
zdjêcie do legitymacji
 – bez retuszu  –.

Kole¿anki i s¹siadki ze Stacji 
Œwierczków i Posterunku 

Energetycznego w rozdzielnianych 
zak³adowych kwiatach, 
z lewej Józefa Oæwieja 

z prawej Zyta Sennik 

Pani Zyta Pis w otoczeniu 
Pracowników Energetyki z wartownikiem 
strzeg¹cym z karabinem  infrastruktury 
krytycznej energetyki.
Zdjêcie wykonane przy 
rozdzielni 110 kV Œwierczków.
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Andrzej Lis urodzi³ siê w miejscowoœci Isep (w powiecie brzeskim) 

10 stycznia 1955 roku. ̄ ycie jednak zwi¹za³ z miastem Wojnicz, najpierw 

w okresie szkolnym mieszkaj¹c w pobliskiej wsi £ukanowice, a nastêpnie 

ju¿ w samym Wojniczu.

Zdolny i ambitny od m³odych lat, kiedy samodzielnie wybiera³ kszta³cenie 

w szkole ponadpodstawowej. Z powodzeniem zda³ egzamin wstêpny do 

III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Tarnowie. Po zakoñczonym pozytywnie 

pierwszym roku nauki w liceum, podj¹³ decyzjê o zmianie szko³y 

i przeniós³ siê do szko³y zawodowej, w której rozpocz¹³ naukê w klasie 

pierwszej. 

By³ bardzo zdolny w przedmiotach œcis³ych i jeszcze na pocz¹tku roku 

szkolnego, namawiany przez nauczyciela matematyki i fizyki z III LO, aby 

wróci³ i dalej kontynuowa³ naukê w liceum – nie zmienia zdania.

Andrzej Lis  

1955-2022

1973 r. Uczniowie III klasy Zasadniczej Szko³y Zawodowej 
przy Zak³adzie Energetycznym Tarnów w Tarnowie.
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Szko³ê zawodow¹ ukoñczy³ w 1974 roku, technikum elektryczne w 1977 

roku i studia wy¿sze w 1982 r. Praca zawodowa, któr¹ rozpocz¹³ w 1971 r., 

obejmowa³a obszar ³¹cznoœci i Andrzej pod¹¿a³ za zmianami 

technologicznymi: od aparatów i central telefonicznych z wybierakami 

podnosz¹co – obrotowymi (Strowger), póŸniej wybierakami krzy¿owymi 

(PENTACONTA) do aparatów i central telefonicznych cyfrowych. 

Od ³¹cznoœci radiotelefonicznej w paœmie 44 MHZ, poprzez trankingowy 

system ³¹cznoœci dyspozytorskiej DIGICOM7 do prac przygotowawczych 

do wdro¿enia systemu cyfrowego standardu TETRA, od ³¹cznoœci 

w oparciu o urz¹dzenia telefonii energetycznej noœnej (TEN), urz¹dzenia 

telemechaniki jednokierunkowej (UTJ), urz¹dzenia telemechaniki 

dwukierunkowej (TIDEC) do ³¹cznoœci œwiat³owodowej i komórkowej 

z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komunikacyjnych 

i transmisji danych. A przecie¿ œwiat wczeœniej by³ taki prosty z punktu 

widzenia dzisiejszego cz³owieka, w³aœciwie „bezkomunikacyjny”, ale te¿ 

jak¿e siermiê¿ny. Przytaczaj¹c s³owa Andrzeja z czasu minionego „co to 

za sztuka podpi¹æ dwa druty i ju¿ s³ychaæ”... A dzisiaj, czy tego chcemy czy 

nie, poddani jesteœmy masowemu systemowemu „bombardowaniu” 

komunikacyjnemu i co nas jeszcze czeka w przysz³oœci – nie wiemy 

I to w³aœciwie zdecydowa³o, ¿e Andrzej zosta³ elektrykiem - 

elektromonterem, póŸniej in¿ynierem elektrykiem i na sta³e zwi¹za³ siê 

z Energetyk¹ Tarnowsk¹ oraz Ko³em nr 1 Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich w Tarnowie. 

Andrzej Lis jako elektromonter 
na podeœcie stacji SN/nN 
lata 70. ubieg³ego wieku. 
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W 1983 r. w konkursie SEP, organizowanym 

przez Oddzia³ w Rzeszowie, otrzyma³ nagrodê 

za pracê dyplomow¹ wykonan¹ na 

Politechnice Rzeszowskiej. Praca polega³a 

na przeprowadzeniu badañ i okreœleniu 

wymagañ technicznych, a nastêpnie 

opracowaniu modelowego rozwi¹zania 

systemu automatyki szybkiego za³¹czania 

rezerwy (SZR) opartego na pó³prze-

wodnikachi technice cyfrowej, eliminuj¹cego 

zaburzenia w pracy lamp wysokoprê¿nych 

stosowanych do oœwietlania ulic w przypadku 

zmiany uk³adu zasilania.

Promotorem tematu pracy dyplomowej zg³oszonej przez Zak³ad 

Energetyczny Tarnów by³ Kol. mgr in¿. Anatol Weso³owski, wieloletni 

Kierownik Wydzia³u Rozwoju Zak³adu Energetycznego Tarnów.

 …Na pocz¹tku by³y ciche rozmowy na parterze, w pokojach 

warsztatowo-biurowych Wydzia³u £¹cznoœci przy ul. Nowy Œwiat 3, 

o robotniczym grudniu roku 70-go i przywo³ywanie w pamiêci roku '68, 

studenckiego, a póŸniej znowu ju¿ od³o¿ony w œwiadomoœci rok '76 

i wreszcie aktywna ju¿ w jego wydaniu wiosna wolnoœci lat 80-81, 

4a póŸniej stan wojenny i … - oczekiwanie na dzieci, na zmiany, na lepszy 

œwiat, bo nawet uzyskany w listopadzie 1982 r. dyplom in¿yniera nie 

smakowa³ i nie radowa³. A potem… w ostatnim mo¿liwym terminie 

powo³anie w kamasze i obowi¹zkowa roczna s³u¿ba wojskowa do 

odbycia przez prawie 30-letniego ¿onatego i dzieciatego mê¿czyznê 

w nieciekawym okresie stanu wojennego.

Andrzej Lis wst¹pi³ do SEP-u 5 wrzeœnia 1978 roku i przez okres 

swojej aktywnoœci zawodowej uczestniczy³ w pracach Ko³a nr 1 Zak³adu 

Energetycznego,w dzia³alnoœci konferencyjno-technicznej i spo³ecznej. 

Przekazywa³ nam na spotkaniach tê tajemn¹ wiedzê: najpierw 

o narzêdziach, potem o œrodkach technicznych, a w koñcu o systemach 

komunikacji. 

Historia przemian elektryki, 

Andrzejem opisana, we wspomnieniach kolegów z £¹cznoœci:
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Wojsko charakteru Andrzeja nie zmieni³o: jeszcze bardziej zhardzia³ 

i trzyma³ siê zawsze swojego zdania i swoich wartoœci. To nie u³atwia³o mu 

¿ycia, bo jego niezale¿ne pogl¹dy nie odpowiada³y na zapotrzebowanie 

w³adzy lat 80-tych, by³ niezale¿nym „mistrzem” w komórce ³¹cznoœci. 

Kiedy by³a potrzeba pomocy drugiemu, pierwszy stawa³ do niej, nie 

patrz¹c na zachowanie innych - oddaæ dla potrzebuj¹cego krew, pomóc 

w wykonaniu ciê¿kiej fizycznej pracy, do której nikt siê nie garn¹³, 

anga¿owaæ siê przy usuwaniu zniszczeñ, pomóc przy odbudowie domu 

koledze – zawsze bezinteresowny, aktywny, chêtny do dzia³ania. 

Taki charakter mia³ Andrzej.

W dobie przemian lat 1989 - 90 mocno zaanga¿owa³ siê kolejny raz 

w zmiany. To by³o po tym szarym, bezbarwnym marazmie œwiate³ko, które 

igra³o z ludzk¹ wolnoœci¹, wartoœciami i wyzwala³o czasem 

nieuzasadniony optymizm, ale te¿ wybudza³o mocn¹ energiê do 

dzia³ania. Spogl¹da³ na wolnoœæ i now¹ sytuacjê, która mimo ogólnie 

panuj¹cej w otoczeniu biedy, upowa¿nia³a do podejmowania dzia³añ 

ku lepszej przysz³oœci z zachowaniem wartoœci.

Entuzjazm powodowa³, ¿e wiele niedogodnoœci mo¿na by³o wyt³umaczyæ, 

a perspektywa lepszego jutra na pewno sprzyja³a aktywnoœci. Mur 

berliñski, a potem wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski, wst¹pienie 

naszego kraju do NATO i UE - to dzia³o siê w krótkiej przestrzeni i dawa³o 

radoœæ oraz wiarê w lepsz¹ przysz³oœæ. Do tego zmiany strukturalne, 

                                                                 W Wydziale £¹cznoœci ZET 

                   lata 80 – spotkanie z by³ym pracownikiem – ksiêdzem Stanis³awem G¹siorem. 

Od lewej: Tadeusz Szostak, Jan Sznajder, Andrzej Lis, Basia Gêbica, Marian Rêpa³a, 

Krzysztof Augustyn, Waldek Lechowicz, Stasiu G¹sior, Tadeusz Tokarski, Antoni Surman, 

Bogdan Kozio³, Jurek £abuz.



63

dobre, lepsze i gorsze, z którymi firmy i in¿ynierowie musieli siê zmierzyæ.

Wiêc pozosta³ in¿ynier „Mistrzem”, choæ zmienia³ siê œwiat, technologie 

i sama Energetyka.

Andrzej zag³êbi³ siê w technicznych aspektach ³¹cznoœci, dzia³a³ 

spo³ecznie w SEP i w „Solidarnoœci”. W latach 1995 - 1999 by³ 

cz³onkiem komisji Zak³adowej Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. 

Zawsze stawa³ na wezwanie ze sztandarem „Solidarnoœci”, kiedy by³ 

przekonany o s³usznoœci trzymania za drzewce. 

Ten obrazek obok to ta wolnoœæ 

i wola Andrzeja, któr¹ trzeba by³o 

uszanowaæ. To jednoznaczny akt 

pokazuj¹cy, jak mo¿na do koñca 

walczyæ wœród kolegów, ale stawaæ 

te¿ samodzielnie w imiê swoich 

przekonañ i racji. A przecie¿ to ju¿ 

by³ 50-latek - osoba z baga¿em 

d o œ w i a d c z e ñ  ¿ y c i o w y c h

i zawodowych.Mia³ te¿ okres 

aktywnoœci zawodowej w obszarze 

b e z p i e c z e ñ s t w a  p r a c y

i w organach zarz¹dzania i nadzoru, 

bêd¹c kilka kadencji Zak³adowym 

Spo³ecznym Inspektorem Pracy 

w Zak³adzie Energetycznym Tarnów 

oraz cz³onkiem organu nadzoru    

spó³ki 

TAURON Obs³uga Klienta w kwietniu 2017 roku. Po prawie 46 latach 

pracy w Energetyce.

      Kolega Waldek Lechowicz, emeryt i by³y pracownik Wydzia³u 

£¹cznoœci, tak Go wspomina: Na pocz¹tku pracy Andrzeja w Wydziale 

Telekomunikacji kierownik Antoni Surman zleci³ mu do zaprojektowania 

i wykonania ca³¹ instalacjê telefoniczn¹ w nowo budowanym wówczas 

pawilonie na Wodnej. By³ to test dla m³odego pracownika, z którego 

Andrzej wywi¹za³ siê doskonale. Je¿eli chodzi o moje relacje 

z Andrzejem, by³y zawsze bardzo dobre, wspieraliœmy siê wzajemnie 
zawodowo i w ¿yciu prywatnym, by³ super kumplem. A z takich 
wspomnieñ pozazawodowych to Andrzej by³ wspó³organizatorem 

prawa handlowego. Na emeryturê odszed³ z korporacyjnej spó³ki 

Andrzej Lis 
 - Warszawa, sierpieñ 2008 rok
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spotkañ z okazji naszych jubileuszy, na których spêdzaliœmy wspania³e 
chwile w ró¿nych atrakcyjnych miejscach. Ostatnie takie spotkanie odby³o 
siê w jesieni 2020 r. Udzia³ w nim wziêli koledzy obecnie pracuj¹cy 

w Wydziale £¹cznoœci oraz byli pracownicy, a obecnie emeryci, 

z Andrzejem na czele. Koledzy opowiedzieli nam o wprowadzanych 
ci¹g³ych zmianach w systemach ³¹cznoœci, z jakimi przychodzi obecnie im 
siê mierzyæ w pracy i o nowych rozwi¹zaniach technicznych urz¹dzeñ i ich 
konfiguracji wymagaj¹cych na etapie wdra¿ania wysokiego poziomu 
specjalistycznej wiedzy. A my … wspominaliœmy te „nasze” dawne czasy, 
zawsze w bardzo fajnej i mi³ej kole¿eñskiej atmosferze.

Kolega Jaros³aw Kubala, obecny Kierownik Wydzia³u 
Telekomunikacji i Sieci OT: Moja wspó³praca z Andrzejem zawsze 
uk³ada³a siê bardzo dobrze. Szczególnie ciep³o wspominam okres 
ostatnich kilku lat jego aktywnoœci zawodowej, kiedy to we dwóch 
wspólnie kierowaliœmy ca³oœci¹ zagadnieñ naszej komórki 
organizacyjnej. Andrzej by³ wtedy prawdziw¹ podpor¹, chêtnie dziel¹c siê 
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Wszystko to robi³ z w³aœciw¹ mu 
¿yczliwoœci¹ i szczerym zaanga¿owaniem. On w du¿ej mierze ¿y³ 
energetyk¹ i wszystkim, co z ni¹ zwi¹zane. Nawet po przejœciu na 
emeryturê wci¹¿ snu³ plany uzyskania nowych uprawnieñ i certyfikatów. 
Nie móg³ te¿ przestaæ myœleæ o tym, co siê dzieje w naszym Wydziale. 
Czêsto do nas na chwilkê zagl¹da³, a jeszcze czêœciej dzwoni³ z pytaniem, 
co u nas s³ychaæ. Ostatni raz zadzwoni³ ze szpitala… Czêsto mam go 
przed oczami i wci¹¿ trudno mi uwierzyæ, ¿e ju¿ go z nami nie ma.

Kiedy odchodzi³ od nas w styczniu 2022 roku, na pewno nie spodziewa³ 

siê, jak inne spojrzenie bêdziemy mieli na œwiat zmieniany trwaj¹ca wojn¹ 

na Ukrainie, z jak¹ rzeczywistoœci¹ przychodzi siê zmierzyæ teraz,

a przecie¿ dopiero up³yn¹³ ledwo miesi¹c….

Za swoj¹ rzeteln¹ i d³ugoletni¹ pracê i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ 
otrzyma³ nastêpuj¹ce odznaczenia:

   1989 - Odznaka „Zas³u¿ony dla ZE Tarnów”

1986 - Srebrna Odznaka „Zas³u¿ony dla Energetyki”

1995 - Z³ota Odznaka „Zas³u¿ony dla Energetyki”

            

            Kolegê Andrzeja Lisa wspominali 

           cz³onkowie Oddzia³u Tarnowskiego SEP z Ko³a nr 1                                                              

                 Jan Sznajder, Jaros³aw Kubala, Waldemar Lechowicz

Tarnów, luty 2022 r.      
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Tarnów, Rynek 10
Tel. 14 688 90 77
Tel./fax 14 630 01 72
 E-mail: nottarnow@wp.pl
             tarnow-not.cba.pl

Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych
Rada w Tarnowie

„Stulecie Uzyskania Przez Kobiety w Polsce 

Praw Wyborczych"

Na kanwie wystawy w NOT Tarnów

Niepodleg³oœæ mia³a nie tylko zas³u¿onych Ojców, ale te¿ wybitne Matki. 

Chocia¿ ze wzglêdu na realia epoki kobiety nie sta³y na czele wojsk czy 

ruchów politycznych, ich praca dla Polski mia³a nie mniejsze znaczenie.

„Stulecie Uzyskania Przez Kobiety w Polsce Praw Wyborczych" - taki 

tytu³ nosi kolejna ju¿ Wystawa Fotograficzna prezentowana na 

pierwszym piêtrze w Domu Technika Naczelnej Organizacji 

Technicznej NOT na tarnowskiej starówce pod nr 10.

Na 50 pionowych planszach o wymiarach 50 x 70 cm zaprezentowano 

miêdzy innymi historiê uzyskania 100 lat temu przez kobiety w Polsce 

praw wyborczych, jak i ich dzia³alnoœæ na przestrzeni tych stu lat poprzez 

lata II Wojny Œwiatowej, czas trudnych lat powojennych, po dzieñ 

dzisiejszy. Nasza „opowieœæ” zaczyna siê w 28 listopada 1918 r., kiedy to 

Tymczasowy Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski wyda³ dekret o ordynacji 

wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Wed³ug tego prawa odby³y siê 

nastêpnie wybory do pierwszego organu ustawodawczego pañstwa, 

które w³aœnie odzyska³o niepodleg³oœæ, organu bêd¹cego zarazem 

konstytuant¹ - w 1921 r. uchwali³ konstytucjê, zwan¹ marcow¹.

Artyku³ 1 dekretu, okreœlaj¹cy czynne prawo wyborcze w zbli¿aj¹cych siê 

wyborach, stanowi³: „Wyborc¹ do Sejmu jest ka¿dy obywatel pañstwa bez 

ró¿nicy p³ci, który do dnia og³oszenia wyborów ukoñczy³ 21 lat”. Z kolei 
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artyku³ 7, który opisywa³ bierne prawo wyborcze, brzmia³: „Wybieralni do 

Sejmu s¹ wszyscy obywatele(ki) pañstwa, posiadaj¹cy czynne prawo 

wyborcze, niezale¿nie od miejsca zamieszkania, jak równie¿ wojskowi”. 

Te krótkie i jednoznaczne postanowienia, które dziœ nie tylko nie budz¹ 

jakichkolwiek kontrowersji, ale s¹ wrêcz oczywistoœci¹, sto lat temu by³y 

rewolucyjne. Przekonanie o tym, ¿e sfera publiczna, w tym tak¿e udzia³ 

w wyborach, jest i powinna pozostaæ domen¹ mê¿czyzn, by³o tak 

rozpowszechnione, ¿e w wielu krajach kobiety otrzyma³y prawa wyborcze 

wiele lat póŸniej. Doœæ powiedzieæ, ¿e w Wielkiej Brytanii bierne prawa 

wyborcze kobiet uznano w roku 1928 (czynne - w 1918), we Francji 

kobiety uczestnicz¹ w wyborach od 1944 r. we W³oszech od 1945, 

w Szwajcarii od 1971, a w jednym z jej kantonów od 1990 r. 

Kluczow¹ jest tutaj USTAWA z dnia 17 marca 1921 roku, czyli 

KONSTYTUCJA  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

W Imiê Boga Wszechmog¹cego! My, Naród Polski, dziêkuj¹c Opatrznoœci 

za wyzwolenie nas z pó³torawiekowej niewoli, wspominaj¹c 

z wdziêcznoœci¹ mêstwo i wytrwa³oœæ ofiarnej walki pokoleñ, które 

najlepsze wysi³ki swoje sprawie niepodleg³oœci bez przerwy poœwiêca³y, 

nawi¹zuj¹c do œwietnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja - 

dobro ca³ej, zjednoczonej i niepodleg³ej Matki - Ojczyzny maj¹c na oku, 

a pragn¹c Jej byt niepodleg³y, potêgê i bezpieczeñstwo oraz ³ad 

spo³eczny utwierdziæ na wiekuistych zasadach prawa i wolnoœci, pragn¹c 

zarazem zapewniæ rozwój wszystkich Jej si³ moralnych i materialnych dla 

dobra ca³ej odradzaj¹cej siê ludzkoœci, wszystkim obywatelom 

Rzeczypospolitej równoœæ, a pracy poszanowanie, nale¿ne prawa 

i szczególn¹ opiekê Pañstwa zabezpieczyæ- tê oto Ustawê Konstytucyjn¹ 

na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy 

i stanowimy. Artyku³ 12. tej¿e Konstytucji mówi: Prawo wybierania ma 

ka¿dy obywatel polski bez ró¿nicy p³ci, który w dniu og³oszenia wyborów 

ukoñczy³ lat 21, u¿ywa w pe³ni praw cywilnych i zamieszkuje w okrêgu 

wyborczym przynajmniej od przedednia og³oszenia wyborów w Dzienniku 

Ustaw. Prawo g³osowania mo¿e byæ wykonywane tylko osobiœcie. Takie 

by³y pocz¹tki. KOBIETY NIEPODLEG£OŒCI. Kim by³y? ¯onami 

i powiernicami polityków? Dzia³aczkami spo³ecznymi?  Prekursorkami 

feminizmu? Dzia³aj¹c w ró¿nych dziedzinach: w polityce, nauce, 

edukacji, kulturze, gospodarce i wojskowoœci zmienia³y losy lokalnych 

spo³ecznoœci i ca³ego spo³eczeñstwa. Pasjonuj¹ce by³o tak¿e ich ¿ycie 
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prywatne. Kobiety niepodleg³oœci mog¹ byæ inspiracj¹ dla wspó³czesnych 

Polek. Mimo up³ywu stu lat ich losy nadal fascynuj¹. To nie tylko ¿ony 

polityków, ale tak¿e (lub przede wszystkim) dzia³aczki niepodleg³oœciowe

i spo³eczne. Ochotniczki w Polskiej Organizacji Wojskowej. Wyszkolone 

i wykszta³cone. Wywiadowczynie, kurierki i instruktorki. Sanitariuszki 

i konstruktorki bomb. Odwa¿ne do granic. Lojalne do koñca. Opanowane 

i oddane. Ochotniczki z oddzia³ów ¿eñskich POW. Konspiratorki 

z oddzia³ów lotnych. Wypróbowane w boju. Rosyjski publicysta czasów 

powstania styczniowego Miko³aj Berg pisa³, ¿e „kobieta polska jest 

wiecznym nieuleg³ym i niewyleczonym spiskowcem”. W niepodleg³ej 

Rzeczypospolitej by³y elit¹. Lekarki, publicystki, nauczycielki i artystki. 

Zasiada³y w sejmie i senacie. Ideowe. Sta³y siê wzorem dla konspiratorek 

z AK i dziewczyn z oddzia³ów powstañczych Warszawy. Nieprzypadkowy 

jest zwi¹zek czasowy uznania politycznej równoœci p³ci z pierwsz¹ wojn¹ 

œwiatow¹. W czasie jej trwania, gdy miliony mê¿czyzn znalaz³o siê 

w okopach, kobiety zajê³y ich miejsce w gospodarce i ¿yciu spo³ecznym. 

Skoro podjê³y powszechnie tê odpowiedzialnoœæ, straci³o uzasadnienie 

ugruntowane przeœwiadczenie, ¿e miejsce kobiety jest jedynie w domu 

i przy rodzinie.

W naszym kraju przyznanie praw wyborczych kobietom jawi³o siê jako tym 

bardziej oczywiste. Przez ca³e XIX stulecie mê¿czyŸni uczestniczyli 

w walce o odzyskanie niepodleg³oœci. W tym czasie na barki kobiet spad³y 

liczne zajêcia uwa¿ane za typowo mêskie. W dodatku to na kobietach 

spoczywa³o zadanie wychowania patriotycznego m³odych pokoleñ, 

których ojcowie poch³oniêci byli walk¹, przeœladowani, zabijani. Temu te¿ 

mo¿na przypisaæ, ¿e prekursorska decyzja naczelnika pañstwa nie 

spotka³a siê ze sprzeciwem ¿adnej si³y politycznej.

Szanowni Pañstwo.

Nie trzeba dzisiaj zapewne nikogo specjalnie przekonywaæ i udowadniaæ, 

jak bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ i jakie szczególne miejsce w naszym 

¿yciu i w naszych sercach zajmuj¹ kobiety.  Wystawa fotograficzna, któr¹ 

Pañstwo ogl¹dacie jest tylko namiastk¹ tego co chcia³oby siê pokazaæ 

i wyeksponowaæ o kobietach tamtych minionych ju¿ lat, pokazaæ 

bogactwo i ró¿norodnoœæ dziedzin ¿ycia, w których znalaz³y swoje 

miejsce i funkcjonuj¹ kobiety dzisiaj. Kiedy 100 lat temu w roku 1921 

kobiety uzyska³y prawa wyborcze œwiat wygl¹da³ inaczej. Wiele siê od 

tamtego czasu zmieni³o, ale rola kobiety w naszym ¿yciu zawsze by³a jest 
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i bêdzie ogromna. To co zawdziêczamy kobietom jest nie do przecenienia. 

Wystawa ukazuje bardziej szczegó³owo pocz¹tki uzyskania przez kobiety 

w Polsce praw wyborczych, i fakty z tamtych lat, natomiast czasy ju¿ 

powojenne s¹ zbyt bogate by je przedstawiæ choæby pobie¿nie. 

Sygnalizujemy tylko bogate w wydarzenia lata PRL, którym nale¿a³aby siê 

osobna wystawa.  A jedna z ostatnich plansz pokazuje jakby w pigu³ce 

niektóre wybrane zawody, w których z powodzeniem realizuj¹ siê kobiety 

dzisiaj. Z racji ograniczonych mo¿liwoœci powierzchni, wystawa sk³ada siê 

tylko z 50 pionowych plansz o wymiarach szer. 50 i wys. 70 cm. Wystaw¹ 

t¹ pragniemy oddaæ szacunek i ho³d wszystkim kobietom, sk³adaj¹c im 

podziêkowanie za te minione ju¿ lata z prawem do g³osowania.  Kobiety 

przez 100 lat uzyska³y ju¿ wiele, ale nadal du¿o pozostaje do ¿yczenia, 

a jeszcze wiêcej do zrobienia, aby g³os kobiety w dzisiejszym œwiecie 

by³ bardziej s³yszalny i by siê z nim bardziej liczono.  Maj¹c œwiadomoœæ 

tego, ¿e nie wyczerpaliœmy tematu w 100% (bo to w przypadku kobiet 

oczywiœcie niemo¿liwe) zapraszamy i dziêkujemy wszystkim za 

ogl¹dniêcie naszej wystawy.

Organizatorzy
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Adam Dychtoñ - tel. 505 832 815 w godz. 11:00 - 15:00 
Dorota Koziara - tel. 14 621 68 13 w godz. 11:00 - 15:00 
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