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W obecnym 2019 roku organizacja polskich elektryków 
obchodzi 100 lecie swojego istnienia. W zwi¹zku z tym 
faktem umieœciliœmy na pocz¹tku obecnego wydania 
biuletynu szerokie fragmenty artyku³u nakreœlaj¹cego 
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Antoni Maziarka

Z ¿ycia Oddzia³u

20.03.2019 roku w sali konferencyjnej Tauron Dystrybucja 

S.A. Oddzia³ w Tarnowie odby³o siê seminarium z cyklu spotkania 

elektroinstalatorskie pn. „Rozwi¹zania typu Smart Grid w sieciach 

dystrybucyjnych”. W programie zaprezentowane zosta³y wyk³ady 

o tematyce: Monitorowanie sieci SN i nN z poziomu stacji SN/nN, 

Elementy Sieci Smart Grid w ofercie Zak³adu Obs³ugi Energetyki 

Sp. z  o.o, Zabezpieczenia obwodów pr¹du sta³ego w instalacjach 

fotowoltaicznych, Urz¹dzenia Smart Grid w ofercie EFEN. W seminarium 

wziê³o udzia³ ok. 50 osób.

2-3.04.2019 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria zosta³ 

zorganizowany przez SEP III KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ. 

Z tarnowskiego Oddzia³u SEP w Kongresie wziêli udzia³ kol. Antoni 

Maziarka i kol. Roman Kuczek. 

Tu gdzie obecnie znajduje siê Hotel Victoria sta³ Pa³ac Kronenberga – 

wspania³a budowla przedwojennej Warszawy, w latach trzydziestych 

ubieg³ego stulecia, w którym sw¹ siedzibê mia³o Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich. 

Obrady Kongresu obejmowa³y ca³y wachlarz zagadnieñ zwi¹zanych 

problemami wspó³czesnej elektryki, elektroniki, informatyki czyli szeroko 

pojêtej elektryki. Dotyka³ tak¿e nowych technologi w przemyœle 

i elektroenergetyce.

Uczestnicy Kongresu pracowali na sesjach plenarnych i w grupach 

problemowych tzn:

- Przemys³ elektrotechniczny i elektroenergetyka;

- In¿ynieria elektryczna w transporcie;

- Elektronika, telekomunikacja i informatyka;

- Kszta³cenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym 

procesie;

- Historia elektryki i SEP.

G³ównymi celami KEP to:

- Stworzenie platformy wymiany doœwiadczeñ i wspó³pracy ró¿nych 

podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemys³u;

2



- Sformu³owanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemys³u 

elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych 

w perspektywie do 2050 roku.

- Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego 

przemys³u elektrotechnicznego i energetyki;

- Prezentacja aktualnych badañ naukowych dotycz¹cych historii 

polskiej i œwiatowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osi¹gniêæ 

SEP;

- Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym 

cz³onków SEP, którzy wnieœli znacz¹cy wk³ad w rozwój kraju, 

elektryki i naszego Stowarzyszenia;

W Kongresie udzia³ wziê³o przesz³o 250 osób ze œwiata nauki, przemys³u 

i administracji pañstwowej w tym minister Energetyki, Prezes URE i UDT 

oraz przedstawiciel Prezydenta Polski. W KEP aktywnie uczestniczyli 

zaproszeni goœcie z zagranicy – polscy naukowcy i in¿ynierowie 

pracuj¹cy w Finlandii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych

 i Wielkiej Brytanii.

24.04.2019 roku mia³o miejsce kolejne zebranie Prezydium Zarz¹du 

Oddzia³u SEP, na którym przyjêto cennik us³ug szkoleniowych 

wykonywanych przez Tarnowski Oddzia³ SEP, oraz zapoznano siê 

z przygotowaniami do obchodów 100 -lecia SEP w Tarnowie w tym 

zaakceptowano listê zaproszonych goœci. 
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Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemys³aw Sad³owski 

Zanim powstaùo Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich  

dziaùalnoúã stowarzyszeniowa polskich elektrotechników 

przed odzyskaniem niepodlegùoúci (fragmenty). 
Przedruk z „Wiadomoœci Elektrotechniczne" 1/2019

 
Ostatnie dwudziestolecie XIX w. to okres powstawania narodowych 

organizacji elektryków: w 1871 roku powstaùo w Londynie Society of 

Telegraph Engineers (od 1879 roku Society of Telegraph Engineers and 

Electricians), w 1888 roku przemianowane w Institution of Electrical 

Engineers (IEE). W 1883 roku powstaùy dwa kolejne zrzeszenia: 

francuskie – Société Internationale des Électriciens (w 1886 roku 

przeksztaùcone w Société Française des Électriciens - SFE) i grupujàce 

elektryków austriackich Elektrotechnischer Verein Österreichs 

w Wiedniu. W 1884 roku powstaùo American Institute of Electrical 

Engineers (AIEE, dziú IEEE), póêniej powstaùy organizacje elektryków: 

japoñskich (1888 roku), szwajcarskich (1889 roku) kanadyjskich 

(1891 roku), niemieckich (1893 roku), wùoskich (1897 roku) i rosyjskich 

(1900 roku).  

W tym czasie Polska by³a pod trzema zaborami, co utrudnia³o 

tworzenie polskich stowarzyszeñ. Jednak pomimo tych ograniczeñ 

w poszczególnych oœrodkach podejmowano próby tworzenia polskich 

stowarzyszeñ techników, z których stopniowo wyodrêbnia³y siê grupy 

zrzeszaj¹ce elektrotechników. Wa¿n¹ rolê w organizowaniu siê 

techników, a wœród nich elektrotechników odegra³y zjazdy techników. 

W latach 1882-1912 odby³o siê ich szeœæ: I w Krakowie (1882 roku), 

II (1886 roku) i III (1894 roku) we Lwowie, IV w Krakowie (1899 roku), 

V we Lwowie (1910 roku) i VI w Krakowie (1912 roku). Jednak szczególn¹ 

rolê odegra³y zjazdy w roku 1917, na których wytyczono zadania 

technikom, g³ównie elektrotechnikom. 

Spodziewano siê bowiem, ¿e w wyniku I wojny œwiatowej Polska odzyska 

niepodleg³oœæ i trzeba bêdzie j¹ samodzielnie organizowaæ. Powstanie 

w 1918 roku polskiej pañstwowoœci okaza³o siê decyduj¹ce i w 1919 roku 

dosz³o do utworzenia stowarzyszenia zrzeszaj¹cego polskich 

elektrotechników, które skutecznie w³¹czy³o siê w organizacjê: 



przemys³u, energetyki, szkolnictwa i nauki. Poprzedzone to by³o jednak 

du¿o wczeœniejszymi inicjatywami w kilku miastach (oœrodkach). 

Warszawa 

Pierwszym zrzeszeniem elektrotechników polskich by³a Delegacja 

Elektrotechniczna przy Sekcji Techniczno-Przemys³owej Warszawskiego 

Oddzia³u Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemys³u i Handlu (dalej 

TPPRiH, Oddzia³ powsta³ w 1884 r. a Sekcja w 1890 r.). Wy³oni³a siê ona 

z Sekcji Technicznej 27 marca 1899 r. Zebrania Delegacji odbywa³y 

siê nieregularnie w Gmachu Muzeum Przemys³u i Rolnictwa. By³o 14 

cz³onków za³o¿ycieli, pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Kazimierz 

Obrêbowicz (in¿. budowlany, dzia³acz spo³eczny), a sekretarzem Marian 

Lutos³awski (in¿. mechanik i elektryk, dzia³acz gospodarczo-spo³eczny). 

W Delegacji zajmowano siê bie¿¹cymi sprawami zwi¹zanymi 

z elektrotechnik¹ warszawsk¹, opracowaniem programu oddzia³u 

elektrotechnicznego w Szkole Wawelberga i Rotwanda, kursami 

elektromonterskimi. Dzia³a³y tak¿e Komisje: Szkolnictwa i S³ownictwa. 

Dzia³alnoœæ zrzeszeñ polskich elektrotechników 

do wybuchu I wojny œwiatowej 
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 Rys. 1. Muzeum Przemysùu i Rolnictwa w Warszawie (êródùo: Wikipedia) 



 Kolejn¹ spraw¹, któr¹ zajê³a siê Delegacja by³y prace przepisowe, 

ich skutkiem by³o m.in . wydanie w 1901 r. „Przepisów bezpieczeñstwa dla 

instalacji elektrycznych o pr¹dzie silnym pod³ug przepisów Zwi¹zku 

Elektrotechników Niemieckich" i przepisów „DoraŸnej pomocy 

w nieszczêœliwych wypadkach, którym ulegaj¹ osoby obs³uguj¹ce 

przyrz¹dy i urz¹dzenia elektryczne". Zainicjowano równie¿ cykl odczytów 

maj¹cych na celu zaznajomienie ogó³u techników z ca³okszta³tem zjawisk 

elektrycznych i zastosowaniem energii elektrycznej. 

W 1903 roku Delegacja zorganizowa³a w dniach 1-3 paŸdziernika 

pierwszy Zjazd Elektrotechników Polskich. Ze wzglêdu na w³adze Zjazd 

by³ nieoficjalny, mia³ byæ jedynie: ogólnym posiedzeniem cz³onków 

Delegacji przy wspó³udziale zaproszonych goœci. W ZjeŸdzie 

uczestniczy³o 42 elektryków z: Warszawy, miast Królestwa, Rosji 

i z zagranicy. Postanowiono tam m.in. utworzyæ w³asny organ prasowy. 

W 1904 roku utworzono przy czasopiœmie Przegl¹d Techniczny nowy 

dzia³ pt. Elektrotechnika. Dzia³ by³ drukowany w postaci oddzielnego 

arkusza. W 1905 roku z powodu sytuacji politycznej zaprzestano 

wydawania tego dodatku. Przerwa trwa³a do 1910 roku, kiedy wznowiono 

wydawanie dzia³u, ukazuj¹cego siê a¿ do za³o¿enia Przegl¹du 

Elektrotechnicznego. W zwi¹zku z reorganizacj¹ Sekcji Technicznej 

Delegacja w 1904 r. zmieni³a nazwê na Ko³o Elektrotechników. 

Z t¹ nazw¹ w1907 r. Ko³o przesz³o do utworzonego w 1898 roku 

Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Powsta³y Sekcje: Naukowa, 

Przemys³owa, Szkolna, a póŸniej Statystyczna. Ko³o liczy³o 30 cz³onków. 

Kontynuowano równie¿ prace przepisowe i nad s³ownictwem. 

G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ w Kole by³y odczyty, kursy szkoleniowe, 

wspó³udzia³ w organizowaniu Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 

(Czêstochowa, 1909 r.). Komisja Przepisowa opracowa³a i wyda³a 

w okresie 1908-1912 nowe wersje wskazówek: ratowania pora¿onych 

pr¹dem elektrycznym oraz przepisów na dŸwigi elektryczne, 

obs³ugiwania silników elektrycznych, wyszukiwania i usuwania 

uszkodzeñ w pr¹dnicach i przepisy dotycz¹ce instalacji elektrycznych 

w Warszawie. 

W 1912 roku liczba cz³onków wzros³a do 60 osób. Wówczas zaczêto 

interesowaæ siê spraw¹ budowy i eksploatacji elektrowni miejskich 

wi¹¿¹cej siê z rozwojem elektryfikacji kraju. Wœród wyró¿niaj¹cych siê 

cz³onków Ko³a mo¿na wymieniæ: Alfonsa Kühna, Tomasza Ruœkiewicza, 

Mieczys³awa Po¿aryskiego, Ksawerego Gnoiñskiego, W³adys³awa 

Tarczyñskiego i Stanis³awa Odrow¹¿a Wysockiego. 
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Rys. 3. Strona tytuùowa 
pierwszego wydania dodatku 
Elektrotechnika do Przeglàdu 

Technicznego (êródùo: Przeglàd 
Techniczny 1904, nr 3, s. 29) 

Rys. 2. Kazimierz Obræbowicz 
(1853-1913) (êródùo: Przeglàd 
Elektrotechniczny 
1939, nr 12, s. 594) 

Rys. 4. Tomasz Ruúkiewicz 
(1867-1926)(êródùo: Przeglàd 

Elektrotechniczny 1939, 
nr 12, s. 600) 

Rys. 6. Siedziba Towarzystwa 
Politechnicznego we Lwowie 

otwarta w 1907 r.
(êródùo: Czasopismo 

Techniczne 1907, nr 4) 

Rys. 5. Gmach Stowarzyszenia 
Techników w Warszawie, 
otwarty 1905 r. (êródùo: Polona)

Rys. 7. Siedziba Krakowskiego 
Towarzystwa Technicznego 

otwarta w 1906 r. 
(êródùo: Czasopismo 

Techniczne 1906, nr 3) 

Lwów 

Elektrotechnicy we Lwowie podjêli dzia³alnoœæ w Towarzystwie 

Politechnicznym we Lwowie (dalej TP, od 1913 r. Polskie Towarzystwo 

Politechniczne we Lwowie), które powsta³o w 1877 r. Elektrotechnika by³a 
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w ramach tego zrzeszenia omawiana na zgromadzeniach tygodniowych

i publikowana w organie prasowym tego towarzystwa (DŸwigni, póŸniej 

w Czasopiœmie Technicznym) g³ównie przez: Romana Gostkowskiego, 

Henryka Machalskiego i Franciszka Dobrzyñskiego . Wraz z powstaniem 

Katedry Elektrotechniki (1890 r.) w CK Szkole Politechnicznej, 

powstaniem elektrowni i uruchomieniem tramwaju elektrycznego 

we Lwowie (1894 r.) i postêpuj¹c¹ elektryfikacj¹ miasta pojawili siê pierwsi 

in¿ynierowie elektrotechnicy. Ich dzia³alnoœæ w TP zwi¹zana by³a 

pocz¹tkowo g³ównie ze s³ownictwem elektrotechnicznym. 

Najprawdopodobniej w 1900 r. wyodrêbni³a siê nieformalna sekcja 

elektrotechniczna w Komisji S³ownikowej TP.

Kraków 

W Krakowie w 1877 r. powsta³o Krakowskie Towarzystwo Techniczne 

(dalej KTT), w którym elektrycy mogli prowadziæ dzia³alnoœæ. D³ugo by³a 

ona jednak ograniczona, sprowadzaj¹c siê do pojedynczych odczytów 

i artyku³ów w czasopismach wydawanych przez KTT. Lwowski profesor 

kolejnictwa, Roman Gostkowski mia³ referat na temat elektrotechniki 

na I ZjeŸdzie Techników Polskich, który odby³ siê w 1882 roku 

w Krakowie. Mo¿na znaleŸæ wzmiankê o Izbie Elektrotechników 

w Krakowie z 1902 r., jednak brak innych informacji na jej temat. Do 

o¿ywienia dzia³alnoœci elektrotechników krakowskich dosz³o po otwarciu 

elektrowni w 1905 r., odt¹d liczba odczytów i artyku³ów ros³a. 

W 1912 r. mia³ miejsce w Krakowie VI Zjazd Techników Polskich, 

w trakcie którego odby³ siê I Zjazd Elektrotechników polskich (tak go 

nazwano, choæ jak to zosta³o wczeœniej wspomniane, pod podobn¹ 

nazw¹ w 1903 r. odby³ siê Zjazd w Warszawie). Tu równie¿ dominowali 

elektrycy z Galicji. Zjazd zorganizowali krakowscy elektrycy z Wilhelmem 

Hertzem i Leonardem Zgliñskim (wówczas pod nazwiskiem Freudenson) 

na czele. W obradach krakowski elektryk, L. Freudenson (Zgliñski), 

referowa³ temat powo³ania Zwi¹zku Elektrotechników Polskich z siedzib¹ 

w Krakowie, co Zjazd popar³. Z powodu wybuchu wojny nie dosz³o 

to jednak do skutku. Formalne utworzenie Sekcji Elektrotechnicznej 

w KTT nast¹pi³o w kwietniu 1914 r., pierwszym prezesem zosta³ Stanis³aw 

Bieliñski (dyrektor Elektrowni Miejskiej w Krakowie). Zajmowano siê 

wtedy koncesjonowaniem przemys³u elektrotechnicznego i s³ownictwem, 

jednak wojna zupe³nie wstrzyma³a dzia³alnoœæ Sekcji. 



II Galicyjski Zjazd Przemysùowy w Krakowie 
(28-30 wrzeúnia 1917 r.) 

Czym dla techników z Królestwa byù Zjazd w Warszawie, tym po 

czæúci dla techników i przemysùowców galicyjskich byù II Galicyjski Zjazd 

Przemysùowy, który odbyù siæ w Krakowie pod koniec wrzeúnia 1917 roku. 

Inna byùa geneza i charakter tego zjazdu w porównaniu z warszawskim, 

przede wszystkim byù to bowiem zjazd przemysùowy, a wiæc stawiajàcy na 

pierwszym miejscu kwestie zwiàzane z odbudowà i rozwojem przemysùu. 

I Galicyjski Zjazd Przemysùowy miaù miejsce duýo wczeúniej, bo jeszcze 

w 1901 roku, w innych warunkach gospodarczo-politycznych, a jego 

gùównym celem byùo utworzenie organizacji zrzeszajàcej przemysùowców 

galicyjskich i powoùanie instytucji kredytowej dla nich. 

II Zjazd miaù za zadanie zwrócenie uwagi przemysùowców na 

zbliýajàcà siæ zmianæ warunków istnienia ich przedsiæbiorstw i na 

czekajàce w zwiàzku z tym nowe zadania, a takýe zainaugurowaã 

szczegóùowe badania warunków istnienia i moýliwoúci rozwoju przemysùu 

w Galicji. Obrady Zjazdu toczyùy siæ w kilku sekcjach reprezentujàcych 

poszczególne gaùæzie przemysùu w Galicji (byùy to: górnicza, ziemno-

ceramiczna, metalowa, papiernicza, skórnicza, wùókiennicza, 

spoýywcza, chemiczna, drzewna, budowlana, kobieca). Uczestnicy 

zjazdu doskonale przeczuwali nadchodzàcà zmianæ warunków 

politycznych i gospodarczych po wojnie, jednak nie byli jeszcze w stanie 

przewidzieã, jak ostatecznie siæ one uùoýà. W zwiàzku z tym wiele 

postulatów i dziaùañ przedsiæwziætych na tym Zjeêdzie zdezaktualizowaùo 

siæ w 1918 r., wraz z upadkiem Austro-Wægier i powstaniem Polski. 

Podkreúliã naleýy znaczenie zjazdu dla zintegrowania úrodowisk 

przemysùowych z Galicji i Królestwa Polskiego, na 452 uczestników 

Zjazdu, 60 pochodziùo z Królestwa. 

W porównaniu ze Zjazdem warszawskim, zagadnienia 

elektrotechniczne by³y tam z racji innego charakteru Zjazdu znacznie 

s³abiej reprezentowane, a poruszy³ je w swoim odczycie jedynie Gabriel 

Sokolnicki, który 30 wrzeœnia na posiedzeniu plenarnym Zjazdu mia³ 

odczyt „Elektrycznoœæ, jako czynnik rozwoju przemys³u". Niestety, nie 

nades³a³ on treœci tego odczytu, przez co nie ukaza³ siê on w pamiêtniku 

pozjazdowym i nie jest znana jego treœæ. 

9



10

Rys. 21. Kazimierz Szpotañski 
(1887-1966) (êródùo: 

Przeglàd Elektrotechniczny 
1931, nr 7, s. 223)  

Rys. 19. Gabriel Sokolnicki 
(1877-1975) (êródùo: Narodowe 
Archiwum Cyfrowe) 

Rys. 22. Mieczysùaw Poýaryski 
(1875-1945) (êródùo: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe)  

Zamieszczono tam za to postulaty i wnioski, jakie postawiono po 

dyskusji nad tym referatem. Sokolnicki postawiù cztery wnioski: 

 Bioràc pod uwagæ, ýe rozwój nowoczesnego przemysùu zarówno 

drobnego, jak i wielkiego, zaleýy w znacznym stopniu od ùatwoúci 

korzystania z taniej energii elektrycznej, a potrzeba tej energii po 

wojnie wiàýe siæ nieod ùàcznie z odbudowà zniszczonego

kraju, drugi galicyjski Zjazd przemys³owy popiera kredytowanie przez 

„Centralê krajow¹ dla gospodarczej odbudowy Galicyi" studiów nad 

elektryfikacj¹ kraju. Wyra¿a jednak ¿¹danie, aby kredyt nie ogranicza³ siê 

tylko do studiów i projektów, lecz skoro tylko powstanie mo¿liwoœæ 

realizacji tych projektów, uwzglêdni³ kredytowanie budowy elektrowni 

okrêgowych.  

Zjazd wzywa pos³ów do Rady Pañstwa do wznowienia prac nad 

przyjêciem „elektrycznej ustawy drogowej", która od wielu lat nie mo¿e 

zostaæ uchwalona, a której brak utrudnia rozwój elektryfikacji. 

Zjazd zwraca uwagæ Wydziaùu Krajowego (czyli rzàdu w Galicji) na 

szeroko rozwiniætà elektryfikacjæ w pañstwach zachodnich i niektórych 

krajach austriackich (Styria, Morawy), a takýe na dalsze koncepcje 

rozwoju i zamiary jej monopolizacji. Wobec tego Wydziaù Krajowy 

powinien ustosunkowaã siæ do tego, zwùaszcza do planowanego przez 

rzàd w Wiedniu uchwalenia projektu ustawy opodatkowania lub 

zmonopolizowania wytwarzania energii elektrycznej. 
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Zjazd uznaje elektryfikacjê za pierwszorzêdn¹ sprawê dla przemys³u 

i gospodarczych interesów kraju, ustanawia wobec tego „Komitet 

elektryczny'', który jako organ sta³ej delegacji Zjazdów przemys³owych 

bêdzie œciœle wspó³pracowa³ z Biurem Elektryfikacji przy Centrali 

Odbudowy, s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹ nad planowaniem elektryfikacji kraju.

Wniosek postawiony przez Antoniego Chrz¹szczewskiego: 

Zjazd zwraca siê z ¿¹daniem rozpowszechnienia zagadnieñ 

elektryfikacji wsi. W zwi¹zku z wyniszczeniem przez wojnê inwentarza 

roboczego, postuluje, aby zast¹piæ energi¹ elektryczn¹ braki si³y 

poci¹gowej. Zjazd wnosi o utworzenie w ró¿nych regionach modelowych 

ferm wykorzystuj¹cych elektrycznoœæ, które stanowi³yby przyk³ad dla 

rolników.

 

Wniosek Józefa Olszewskiego: 

Zjazd uznaje znaczenie spóùek maszynowo-kredytowych, które 

dziaùajàc pod kontrolà wùasnych organizacji przemysùowych, bædà 

dostarczaã szczególnie drobnemu przemysùowi odpowiednich maszyn, 

ograniczajàc w ten sposób wyzysk ze strony prywatnych zarówno 

krajowych, jak i obcych dostawców maszyn I motorów. 

Jak to póêniej pisaù Sokolnicki, referat wygùoszony przez niego na tym 

Zjeêdzie stanowiù podstawæ programowà „Grupy Elektrotechnicznej", 

dziaùajàcej od lutego 1917 r. w „Centrali krajowej dla gospodarczej 

odbudowy Galicji", której byù przewodniczàcym. Dziaùalnoúã tej grupy nie 

trwaùa jednak dùugo, bo skoñczyùa siæ wraz z upadkiem Austro-Wægier, 

jednak doúwiadczenia zebrane w trakcie jej funkcjonowania, jak 

i poczynione prace nie zostaùy zaprzepaszczone i stanowiùy podstawæ do 

podobnej dziaùalnoúci w II RP, w ramach Urzædu Elektryfikacyjnego przy 

Ministerstwie Przemysùu i Handlu a takýe w Pañstwowej Radzie 

Elektrycznej. 

Zgùoszone na Galicyjskim Zjeêdzie wnioski, z których wiele zwracaùo 

siæ do galicyjskich wùadz krajowych zdezaktualizowaùy siæ wraz 

z oderwaniem autonomicznej Galicji od Austro-Wægier, zwróciùy jednak 

one uwagæ kóù rzàdowych i przemysùowych na znaczenie elektryfikacji 

w rozwoju przemysùu i rolnictwa, co byùo trwaùym osiàgniæciem tego 

Zjazdu. Uùatwiùo to prowadzenie racjonalnej wspóùpracy z tymi koùami nad 

elektryfikacjà, póêniej w niepodlegùej Polsce.
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Dziaùalnoúã zrzeszeñ polskich elektrotechników w trakcie 

I wojny úwiatowej i ich wkùad w powstanie SEP 

Wybuch I wojny úwiatowej nie zatrzymaù caùkowicie dziaùalnoúci 

polskich zrzeszeñ elektrotechnicznych. W trakcie wojny uformowaùy siæ 

dwa kolejne zrzeszenia. W momencie odzyskania niepodlegùoúci istniaùo 

szeúã oúrodków polskich elektrotechników, które utworzyùy 

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w czerwcu 1919 r. na zjeêdzie 

zaùoýycielskim w Warszawie. Przedstawiono ponadto dziaùalnoúã 

elektrotechników w pozostaùych oúrodkach i inne organizacje 

zrzeszajàce: inýynierów elektryków, przedsiæbiorstwa elektrotechniczne, 

elektrownie i elektrotechniczne zwiàzki zawodowe. 

Lwów 

W 1915 roku, po odbiciu przez Austriaków Lwowa zajætego w 1914 

roku przez Rosjan, Sekcja Elektrotechniczna TP wznowiùa dziaùalnoúã, 

jednak w bardzo ograniczonym wymiarze. Dopiero w 1918 r. zaczæto 

dziaùaã intensywniej, pracowano gùównie nad projektami ustaw 

elektrycznych (polskiej i austriackiej). W zebraniu zaùoýycielskim SEP 

wziæùo udziaù wielu lwowskich elektryków, spoúród których Gabriel 

Sokolnicki i Józef Tomicki (wówczas przewodniczàcy Sekcji) weszli do 

pierwszego zarzàdu SEP. Formalnie lwowska Sekcja przyjæùa funkcjæ 

Koùa SEP-u na walnym zebraniu 30 grudnia 1919 roku, z Tomickim jako 

pierwszym prezesem. Podtrzymano jednak istnienie Sekcji 

Elektrotechnicznej w Polskim Towarzystwie Politechnicznym. 

Kraków 

Dzia³alnoœæ Sekcji Elektrotechnicznej w KTT wznowiono w 1918 

roku, podobnie jak we Lwowie, skupiaj¹c siê na austriackiej ustawie 

o gospodarce elektrycznej, nawi¹zuj¹c wspó³pracê w tej kwestii 

z lwowsk¹ Sekcj¹ Elektrotechniczn¹ TP. Staraniem towarzystw u³o¿ono 

rezolucjê w tej sprawie. Dnia 4 stycznia 1919 r. z inicjatywy Jana 

Studniarskiego odby³o siê w Krakowie zebranie kierowników elektrowni 

galicyjskich, tu wznowiono postulat powo³ania Zwi¹zku Elektrotechników 

Polskich, a tak¿e Zwi¹zku Elektrowni Polskich. W celu realizacji tych 

postulatów sekcja krakowska (g³ównie Tadeusz ¯erañski) zainicjowa³a 



dzia³ania, zmierzaj¹ce do utworzenia ogólnopolskiego zwi¹zku 

elektryków. Efektem tych dzia³añ by³ regulamin Delegacji 

Elektrotechnicznej, maj¹cej byæ ³¹cznikiem poszczególnych kó³ 

elektrotechnicznych. Kiedy jednak w 1919 r. dosz³o do zjazdu 

ogólnopolskiego, zdecydowano siê utworzyæ odrêbn¹ organizacjê - SEP. 

W zjeŸdzie tym wziê³o udzia³ wielu delegatów z Krakowa, do zarz¹du SEP 

wszed³ Stanis³aw Bieliñski, dyrektor elektrowni w Krakowie. Formalnie 

Sekcja Elektrotechniczna KTT przekszta³ci³a siê w Ko³o SEP 16 czerwca 

1920 r. ze Stanis³awem Bieliñskim jako prezesem i Edmundem Burzackim 

jako sekretarzem. Ko³o pozosta³o dalej w KTT, co unormowa³a specjalna 

umowa. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich moýna nazwaã dzieckiem 

polskiej niepodlegùoúci odzyskanej w 1918 r. W okresie zaborów dziaùaùo 

wiele zrzeszeñ polskich elektrotechników. Ich zespolenie w organizacjæ 

ogólnonarodowà uniemoýliwiaùa jednak sytuacja polityczna, tj. rozbicie 

ziem zamieszkiwanych przez Polaków miædzy trzy zaborcze cesarstwa. 

Dopiero kiedy ta przeszkoda znikùa, moýna byùo pomyúleã o utworzeniu 

organizacji grupujàcej wszystkich polskich elektryków. Ziúciùo siæ to 

w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który odbyù siæ 

w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 r. Powstaùo wtedy 

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. 

Dr hab. iný. Jerzy Hickiewicz (j.hickiewicz@po.opole.pl) - emerytowany 

prof. Polit. Opolskiej, Pracownia Historyczna SEP w Opolu, 

mgr Piotr Rataj, mgr Przemysùaw Sadùowski - Uniwersytet Opolski, 

Pracownia Historyczna SEP w Opolu 
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mgr in¿. Jerzy Zg³obica

Oddzia³ Tarnowski SEP w 100-lecie organizacji

Œwiêtowanie okr¹g³ych rocznic, szczególnie jeœli jest to 100 - lecie 

nastraja do podsumowañ. Powsta³a w czerwcu 1919 roku na 

zjeŸdzie w Warszawie jednolita ogólnopolska organizacja polskich 

elektrotechników obchodzi w tym roku 100 lecie swojego istnienia. 

Nie oznacza to, ¿e wczeœniej polscy in¿ynierowie elektrotechnicy ró¿nych 

specjalnoœci nie zrzeszali siê. By³o wrêcz przeciwnie. Ale do zjazdu 

za³o¿ycielskiego SEP organizacje te by³y podzielone granicami  zaborów. 

Kiedy powsta³a Polska w sposób naturalny, bez przymusu i wrêcz 

z potrzeby serca tak jak rozdart¹ zaborami Polskê, tak i œrodowisko 

polskich elektrotechników zszyto w jedn¹ ca³oœæ i powsta³o w ten sposób 

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Prawie dziesiêæ lat póŸniej 

w 1928 roku nast¹pi³o po³¹czenie organizacji ze Stowarzyszeniem 

Radiotechników Polskich. Powsta³e w ten sposób stowarzyszenie 

przyjê³o nazwê Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do którego w 1938 

roku do³¹czyli in¿ynierowie ze Stowarzyszenia Teletechników 

Polskich. Wybuch³a w 1939 roku II Wojna Œwiatowa, której 80 rocznicê 

obchodzimy w tym roku, sparali¿owa³a dzia³alnoœæ SEP. Jej cz³onkowie 

w latach okupacji w³¹czyli siê czynnie w walkê z okupantem niemieckim. 

Ko³a SEP istnia³y w czasie wojny zarówno w Wielkiej Brytanii jak 

i w obozach jenieckich na terenie Niemiec, w jakich znaleŸli siê polscy 

in¿ynierowie, cz³onkowie SEP i jednoczeœnie ¿o³nierze polscy, którzy 

dostali siê do niewoli. Czas wojenny mocno przetrzebi³ œrodowisko 

polskich elektryków, którzy ginêli podobnie jak i inni Polacy na polach 

bitew, w powstaniach, obozach koncentracyjnych i ³agrach. Bezpoœrednio 

po zakoñczeniu dzia³añ wojennych SEP wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ, ale 

ju¿ w 1946 roku zosta³ scentralizowany jak i inne organizacje techniczne 

i w³¹czony do sterowanej odgórnie przez nowe komunistyczne w³adze 

Naczelnej Organizacji Technicznej. Czasy stalinizmu przynios³y 

stagnacjê. Dopiero po tzw. odwil¿y w 1956 roku poma³u SEP zacz¹³ siê 

odradzaæ przybieraj¹c nowe formy swojego dzia³ania, powo³ano wtedy 

chocia¿by Izbê Rzeczoznawców.

In¿ynierowie i technicy elektrycy z Tarnowa i czêœci ma³opolski 

wschodniej bêd¹cy cz³onkami SEP nie tworzyli w tym czasie 

samodzielnej organizacji. Byli zrzeszeni w piêciu ko³ach, które nale¿a³y do 
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krakowskiego oddzia³u SEP. Zapewne myœl o samodzielnoœci przebija³a 

siê powoli i tê¿a³a z up³ywem lat pomimo niechêci jak to zwykle bywa ze 

strony oœrodka kierowniczego jakim by³o w stosunku do Tarnowa 

œrodowisko krakowskie. Dzia³ania te doprowadzi³y do powstania w 1970 

roku (dok³adnie 22 stycznia ) samodzielnego Oddzia³u Tarnowskiego SEP 

istniej¹cego do tej pory, dziêki takim ludziom jak chocia¿by Henryk 

Ziemnicki, Boles³aw Kurowski, czy Tadeusz Wachtl. W przysz³ym 

roku nasz Oddzia³ bêdzie obchodzi³ 50-lecie swojego istnienia. Okres 

piêædziesiêciu lat jest na tyle du¿ym okresem istnienia, ¿e mo¿na ju¿ 

mówiæ o kilku pokoleniach elektryków, które grupowa³ i  które pozostawi³y 

po sobie jakiœ swój œlad w jego egzystencji. Przez te lata powsta³o wiele 

kó³, które istniej¹ po dzieñ dzisiejszy, niektóre z nich ju¿ nie istniej¹, 

niektóre z nich maj¹ po kilka czy kilkanaœcie lat. S¹ równie¿ ko³a,  które s¹ 

starsze od Oddzia³u. Dzia³aj¹ one w ró¿nych œrodowiskach, nie tylko 

w zak³adach pracy, czy firmach, ale równie¿ na terenie technicznych szkó³ 

zawodowych œrednich i wy¿szych. S¹ one zarówno bardzo liczne jak 

i takie, których liczba cz³onków jest niewielka. Ich dzia³alnoœæ jest 

ró¿norodna, jednych szersza innych bardziej skromna, ale jest zawsze 

nakierowana na cz³onków zrzeszonych w danym kole i zale¿na od ich 

potencja³u osobowego. Obecnie dzia³a 12 kó³, zrzeszaj¹cych w ca³ym 

oddziale 445 cz³onków. Jak na Oddzia³ taki jak nasz, nie jest to wcale tak 

ma³o.

¯ycie Oddzia³u toczy³o siê ró¿norodnie. Oddzia³ Tarnowski SEP 

prze¿ywa³ oprócz chwil pomyœlnych, równie¿ trudne chwile, szczególnie 

w okresie stanu wojennego jakim by³a œmieræ w dotychczas 

niewyjaœnionych okolicznoœciach Prezesa OT SEP Henryka 

Ziemnickiego. Chyba ju¿ nadszed³ czas, aby tarnowskie œrodowisko 

elektryków upomnia³o siê o wyjaœnienie tej nikomu niepotrzebnej œmieræ 

Prezesa wielu kadencji, za³o¿yciela Oddzia³u Tarnowskiego SEP, 

podczas II Wojny Œwiatowej cz³onka ruchu oporu, powstañca 

warszawskiego i d-cy oddzia³u powstañczego, kryszta³owego cz³owieka, 

a przede wszystkim in¿yniera elektryka i konstruktora.

Oprócz zwyczajnej codziennej dzia³alnoœci organizacyjnej na drodze 

Oddzia³u mo¿na znaleŸæ kilka kamieni milowych, które okreœlaj¹ jego 

charakter i s¹ jego dorobkiem. Takimi kamieniami milowymi s¹ na pewno 

organizowane nieprzerwanie od 1996 roku Tarnowskie Dni Elektryki, 

których pocz¹tek siêga 1966 roku kiedy to zorganizowano 

w Sali Lustrzanej Urzêdu Miasta Tarnowa wystawê TARNOWSKIE DNI 
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ELEKTRYKI.  Kolejnym kamieniem milowym jest „Biuletyn” OT SEP 

wychodz¹cy nieprzerwanie od 1995 roku, który opisuje nie tylko ¿ycie 

tocz¹ce siê w oddziale, ale i równie¿ jest publikatorem, gdzie ukazuj¹ siê 

artyku³y pisane nie tylko przez osoby zwi¹zane z tarnowskim 

œrodowiskiem. Przy Oddziale dzia³a równie¿ Oœrodek Szkolenia, 

w którym s¹ dwie komisje kwalifikacyjne SEP nadaj¹ce uprawnienia 

zawodowe i Oœrodek Rzeczoznawstwa. Oddzia³ organizuje tak¿e od 

wielu lat Spotkania Elektroinstalacyjne. Aby doceniæ m³odzie¿ œrednich 

szkó³ technicznych regionu tarnowskiego organizowane s¹ prawie 

corocznie od 1998 roku konkursy na najlepsze prace dyplomowe, 

a od 2002 roku  konkursy na najlepsze prace dyplomowe dla studentów.

Sukcesem wizerunkowym dla Oddzia³u by³o zaanga¿owanie siê 

w ogólnopolskie uroczystoœci zwi¹zane z obchodami „Roku Profesora 

Romana Dzieœlewskiego” i ufundowanie w maju 2015 roku tablicy ku jego 

pamiêci, która zdobi jedn¹ z kamienic przy tarnowskim Rynku, a tak¿e 

zorganizowanie specjalnego seminarium w Ratuszu po³¹czonego z Rad¹ 

Prezesów SEP.

Z¹b czasu ostatnio daje mocno znaæ o sobie. Odchodz¹ od nas na 

zawsze, kolejni zas³u¿eni cz³onkowie naszego stowarzyszenia. Nie ¿yj¹ 

ju¿ Boles³aw Kurowski, Anatol Weso³owski i Jacek Sumera. Ka¿da z tych 

osób, bêd¹ca jak¹œ niezapomnian¹ postaci¹, która wpisa³a siê 

w krajobraz naszego œrodowiska i na swój sposób wnios³a do niego wiele 

ze swojej nietuzinkowej osobowoœci pozostanie jeszcze na d³ugo 

w naszej zbiorowej, a czêsto osobistej pamiêci na d³ugo. A na pewno 

mojej.
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prof. dr hab. Tutaj Edward

KRYPTOGRAFIA I TAJEMNICA

„ENIGMY”

1. WSTÊP

W tym artykule postaram siê opowiedzieæ, z koniecznoœci w sposób 

bardzo zwarty, historiê jednej z najwa¿niejszych bitew II-giej Wojny 

Œwiatowej, jak¹ by³a „bitwa” o z³amanie szyfru Enigmy. W powszechnej 

opinii historyków i polityków, w tym sir Winstona Churchilla, gdyby koalicja 

antyhitlerowska nie mia³a mo¿liwoœci rozszyfrowywania niemieckich 

wiadomoœci, to wynik wojny móg³by byæ inny, a ostateczne by³oby 

okupione znacznie wiêkszymi stratami.

Historia z³amania szyfru  „Enigmy” przez blisko 40 lat po 

zakoñczeniu II-giej Wojny Œwiatowej, by³a objêta klauzul¹ tajnoœci, 

a i otwarcie archiwów nastêpowa³o stopniowo. Dziœ wiêkszoœæ 

szczegó³ów tej pasjonuj¹cej historii jest znana i opisana w wielu 

opracowaniach. Powsta³y na ten temat liczne filmy dokumentalne  

i  fabularne, seriale telewizyjne, w tym tak¿e polskie, i liczne ksi¹¿ki.  

Wszystkie informacje zawarte w tym artykule pochodz¹ ze Ÿróde³ ogólnie 

dostêpnych, g³ównie w sieci, których nie bêdê wymienia³, z jednym

wywiad wojskowy i jej udoskonalona  wersja by³a w powszechnym u¿yciu 

w niemieckiej armii w czasie  II-giej Wojny Œwiatowej.  

Z³amanie szyfru Enigmy osi¹gniête zosta³o zbiorowym wysi³kiem

wszak¿e wyj¹tkiem. Otó¿ kilka miesiêcy temu 

ukaza³o siê polskie wydanie œwietnej ksi¹¿ki 

„Prawdziwa historia z³amania szyfru Enigmy”.  

Jej autorem jest Sir John Dermot Turing, 

b r a t a n e k  A l a n a  Tu r i n g a ,  j e d n e g o  

z najwybitniejszych uczonych XX w., który 

w z³amaniu szyfru Enigmy odegra³ czo³ow¹ rolê.  

Jak powszechnie wiadomo, Enigma by³a  

maszyn¹ s³u¿¹c¹ do automatycznego 

szyfrowania i zarazem rozszyfrowywania,  

produkowan¹ w Niemczech od 1919 roku 

i pocz¹tkowo przeznaczon¹ do u¿ytku 

cywilnego. Z czasem zainteresowa³ siê ni¹
Rys.  Alan Turing
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„¿o³nierzy” g³ównie trzech pañstw - Polski, Francji i Wielkiej Brytanii, 

a w koñcowej fazie wojny tak¿e Stanów Zjednoczonych. S³owo „¿o³nierzy” 

jest ujête w cudzys³ów, gdy¿ chocia¿ zawodowi wojskowi brali udzia³ 

w zmaganiach z Enigm¹, to g³ówn¹ rolê odegrali cywilni matematycy 

i in¿ynierowie. Ze zrozumia³ych powodów ocena wk³adu wymienionych 

pañstw w ostateczny sukces jest ró¿na.  Anglicy uwa¿aj¹, ¿e to im nale¿ny 

jest wawrzyn zwyciêstwa, bo istotnie oni postawili kropkê nad „i” i to oni  

dysponowali rozszyfrowanymi wiadomoœciami. My, Polacy mamy prawo  

uwa¿aæ, ¿e to nasi rodacy odegrali decyduj¹c¹ rolê, bo to Polacy wytyczyli 

w³aœciwy kierunek „ataku” i to Polacy byli autorami g³ównych pomys³ów. 

Przyzna³ to sam Alan Turing mówi¹c (jeszcze w okresie obowi¹zywania 

tajnoœci) „ Polacy wnieœli coœ, co mia³o kluczowe znaczenie, ale nie wolno 

mi o tym mówiæ”. Z tego te¿ powodu w niniejszym opracowaniu nieco 

wiêcej miejsca poœwiecê uwypukleniu roli matematyków polskich 

w z³amaniu szyfru Enigmy.

2. OGÓLNIE  O  SZYFRACH 

Historia szyfrów jest niemal  tak stara, jak nasza cywilizacja. Znane 

s¹ pochodz¹ce z czasów staro¿ytnych artefakty w postaci skórzanych 

pasków ze znakami, które mo¿na by³o odczytaæ dopiero po nawiniêciu ich 

na odpowiedni  ko³ek drewniany o szeœciok¹tnym przekroju.  Potrzeba 

szyfrowania wynika³a z faktu, ¿e cenna informacja (handlowa, wojskowa, 

dyplomatyczna ,itp.) musia³a pokonaæ zazwyczaj d³ug¹ i niebezpieczn¹ 

drogê od nadawcy do odbiorcy. Gdyby zosta³a przejêta przez wroga 

i odczytana przed  dotarciem do adresata, to sta³aby siê bezu¿yteczna, 

a nawet szkodliwa.

Szyfrowanie jest sposobem zapobie¿enia szkodom mo¿liwym 

w razie wrogiego przejêcia informacji. Polega to na tym, ¿e ka¿dy tekst 

jawny, zapisany np. w jêzyku polskim i przy u¿yciu liter naszego 

alfabetu jest w istocie ci¹giem znaków. Taki ci¹g znaków mo¿na 

przetransformowaæ (zaszyfrowaæ) w okreœlony sposób w inny ci¹g 

znaków i ten przetransformowany ci¹g (zaszyfrowany tekst) wys³aæ do 

adresata. Przypadkowy odbiorca, który nie zna regu³y transformacji, nie 

potrafi „od rêki” odtworzyæ informacji pierwotnej (w rozs¹dnie krótkim 

czasie, co ma wielkie znaczenie). Natomiast adresat zrobi to bez trudu, 

bo zna regu³ê przekszta³cania tekstu zaszyfrowanego w tekst jawny

i zarazem przekszta³cenie odwrotne. Jeden z najprostszych i zarazem
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jeden z najstarszych sposobów szyfrowania  (zwany szyfrem Cezara) 

polega na zast¹pieniu ka¿dej litery tekstu jawnego przez literê 

przesuniêt¹ w porz¹dku alfabetycznym o tê sam¹ liczbê pozycji 

(umawiamy siê, ¿e porz¹dek jest cykliczny, czyli po Z jest A). Zak³adaj¹c, 

¿e wœród czytelników mo¿e siê znaleŸæ ktoœ, kto po raz pierwszy styka siê 

z t¹ problematyk¹, objaœniê rzecz na bardzo prostym przyk³adzie. 

Przypuœæmy, ¿e informacja jawna sk³ada siê z jednego s³owa zapisanego 

w jêzyku polskim, i tym s³owem jest s³owo  SOBOTA.  Przypuœæmy dalej, 

¿e umowa z adresatem jest taka, ¿e szyfrujemy przesuwaj¹c litery 

orygina³u o jedn¹ pozycjê w prawo. Wtedy wiadomoœæ zaszyfrowana 

bêdzie ci¹giem liter TPCPUB. Gdybyœmy przyjêli regu³ê przesuwania 

o dwie pozycje w prawo, to po zaszyfrowaniu otrzymamy ci¹g URDRWC.  

Mo¿emy siê dodatkowo umówiæ z adresatem, (czego nie wie ewentualny 

wrogi odbiorca),  ¿e tekst jawny zapisany jest w jêzyku  francuskim.  

Wtedy informacj¹ jawn¹ bêdzie ci¹g znaków SAMEDI a informacj¹ 

zaszyfrowan¹ przy przesuniêciu o jeden w prawo bêdzie ci¹g TBNFEJ. 

Jak widaæ w tym przyk³adzie, ju¿ w tak prostym systemie szyfrowania  

mamy do czynienia z dwiema  niewiadomymi – jêzykiem i permutacj¹.  

Ktoœ, kto po przechwyceniu wiadomoœci, bêdzie próbowa³ j¹ 

rozszyfrowaæ ,  musi  obie te niewiadome odgadn¹æ/obliczyæ. Jêzyk, to na 

ogó³ jeden z jêzyków, którymi siê mówi, np. polski, francuski, niemiecki lub 

inny. Brak wiedzy  w jakim jêzyku zredagowana jest wiadomoœæ jawna 

stanowi pewne utrudnienie  ale zazwyczaj drugorzêdne, chocia¿ nie 

zawsze.  W czasie ostatniej wojny Amerykanie  wykorzystywali  dwóch 

Indian Navajo, którzy przekazywali przez radio informacje w swoim 

jêzyku. Japoñczycy dysponowali pe³nym zapisem rozmowy, ale byli 

bezsilni. Nakrêcono na ten temat film z Nicolasem Cage'em w roli g³ównej.  

Znacznie wiêksze trudnoœci przy próbie wrogiej deszyfracji stanowi

 - a raczej stanowi³o do niedawna - odgadniêcie permutacji, czyli regu³y 

zastêpowanie jednych liter przez inne.  Dla alfabetu z³o¿onego 

z 26-ciu liter liczba wszystkich mo¿liwych permutacji jest równa 26! , czyli 

oko³o 3*10^25. To gigantycznie du¿a liczba, która praktycznie wyklucza 

odgadniêcie permutacji metod¹ „prób i b³êdów”.

Jednak  dziœ ju¿ nikt nie u¿ywa w powa¿nych zastosowaniach tego 

sposobu szyfrowania,  gdy¿ tego typu szyfry s¹ ³atwe do deszyfracji  tzw. 

metod¹ czêstoœciow¹.  Otó¿ ka¿dy z jêzyków ma charakterystyczn¹ dla 

siebie czêstoœæ wystêpowania poszczególnych liter. Je¿eli wiêc
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dysponujemy dostatecznie du¿ym (d³ugim) tekstem, to obliczaj¹c 

czêstoœæ wystêpowania poszczególnych znaków potrafimy odgadn¹æ 

w jakim jêzyku zredagowana jest wiadomoœæ jawna i odkryæ permutacjê 

s³u¿¹c¹ do szyfrowania. S³aboœci¹ bowiem opisywanego tu sposobu 

szyfrowania jest to, ¿e dana litera, np. „ A” jest w ca³ym tekœcie zast¹piona 

przez tê sam¹ literê np. „W”. S¹ metody szyfrowania pozbawione tej wady 

i s¹ znane od dawna.  Jedna z nich , ³atwa do zrozumienia , chocia¿ trudna 

do praktycznego stosowania, opisana jest w ksi¹¿ce Wiktora 

Gomulickiego  „Szwedzi w Warszawie” , niegdysiejszej lekturze szkolnej.  

Za³ó¿my, ¿e nadawca i adresat dysponuj¹ identycznymi egzemplarzami 

tej samej ksi¹¿ki, np. „Pana Tadeusza”. Kod pojedynczej litery przy 

szyfrowaniu omawian¹ metod¹ jest szeœciocyfrow¹ liczb¹. Dwie pierwsze  

cyfry oznaczaj¹ numer strony, dwie kolejne numer wiersza, zaœ dwie 

ostatnie pozycjê danej litery w wierszu. Dla przyk³adu litera „O” mo¿e byæ 

zaszyfrowana jako  010105, ale tak¿e  jako 010303 i na wiele innych 

sposobów. Adresat nie ma ¿adnego problemu z odkodowaniem szyfru 

natomiast  przy wrogim przejêciu takie odkodowanie jest praktycznie 

niemo¿liwe, o ile oczywiœcie wróg nie wie jaka ksi¹¿ka s³u¿y³a do 

szyfrowania. Wad¹ opisanej tu metody jest  niemo¿noœæ jej zastosowanie  

przy wiêkszym zbiorze adresatów i odbiorców, a wiêc w warunkach , jakie 

s¹ np. w czasie dzia³añ wojennych. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e ka¿dy 

radiotelegrafista  ma na wyposa¿eniu  egzemplarz  tej samej powieœci. 

Maszyna do szyfrowania Enigma likwidowa³a tê niedogodnoœæ, 

zachowuj¹c podstawowy walor opisanej metody, jakim jest mo¿liwoœæ 

kodowania tej samej litery na wielk¹ liczbê sposobów.

3. MASZYNA  ENIGMA

Na pomys³ maszyny do automatycznego szyfrowania spe³niaj¹cego 

postulat  szyfrowania ka¿dej litery na wiele sposobów i eliminuj¹cej 

uci¹¿liwoœci szyfrowania „rêcznego” wpad³ w 1919 roku holenderski 

in¿ynier Hugo Koch. Sprzeda³ on patent swojego wynalazku  

niemieckiemu in¿ynierowi Scherbiusowi, który rozpocz¹³ produkcjê 

maszyny o nazwie Enigma z przeznaczeniem do u¿ytku w dzia³alnoœci 

przemys³owo-handlowej.

Myœlê, ¿e rozs¹dniej bêdzie  nie  t³umaczyæ in¿ynierom, i do tego 

elektrykom, jak dzia³a Enigma. Opis dzia³ania tej maszyny, w której 

wspó³dzia³aj¹ systemy mechaniczny i elektryczny, a tak¿e opis procedur 
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jej u¿ytkowania,  mo¿na znaleŸæ w wielu Ÿród³ach, w szczególnoœci 

w Wikipedii pod has³em „Enigma”.  W latach 20-tych niemiecki wywiad 

wojskowy udoskonali³ handlow¹ wersjê Enigmy, dok³adaj¹c dwa 

dodatkowe wirniki, i wprowadzi³ j¹ do powszechnego u¿ytku w niemieckiej 

armii, w szczególnoœci tak¿e w Kriegsmarine i Luftwaffe.  Szacuje siê, ¿e  

powsta³o ok. 100 tys. maszyn  typu Enigma, w ró¿nych wersjach, które po 

wojnie sprzedano pañstwom rozwijaj¹cym siê.

Wywiad brytyjski utrzymywa³ w tajemnicy fakt, i¿ potrafi 

rozszyfrowywaæ teksty zakodowane przez Enigmê, dziêki czemu 

Wielka Brytania mia³a dostêp do poczty dyplomatycznej wielu pañstw.  

4. BIURO SZYFRÓW ODDZIA£U II-go SZTABU G£ÓWNEGO

Wymieniona w tytule tego rozdzia³u nazwa odnosi siê do specjalnej 

komórki Polskiej Armii,  która zosta³a powo³ana do ¿ycia z pocz¹tkiem lat 

20-tych ubieg³ego wieku, a wiêc wkrótce po odzyskaniu niepodleg³oœci.  

Impulsem do tego by³a doskonale znana specjalistom, ale prawie 

nieznana w szerszych krêgach spo³ecznych  rola, jak¹ odegrali  polscy 

kryptolodzy w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Wtedy to do 

sekcji nas³uchu radiowego przez przypadek trafi³ porucznik Jan 

Kowalewski. Analizuj¹c zaszyfrowane zapisy sowieckich depesz 

radiowych, ten in¿ynier z wykszta³cenia, wpad³ na sposób ich 

rozszyfrowania.  Meldunki o ruchach wojsk sowieckich trafia³y codziennie 

do szefa sztabu, genera³a Rozwadowskiego i to dziêki nim uda³o siê 

wykonaæ zwyciêski manewr w Bitwie Warszawskiej zwany „cudem nad 

Wis³¹”.  Kowalewski poprosi³, by mu przydzieliæ do wspó³pracy wszystkich 

ochotników, którzy w cywilu byli profesorami matematyki . By³ wœród nich 

m.in. wielki polski matematyk, profesor Wac³aw Sierpiñski. Ten epizod 

wojny z 1920 r. roku jest szerzej opisany w cytowanej ksi¹¿ce Dermota 

Turinga.

Grupa Kowalewskiego przekszta³ci³a siê najpierw w referat szyfrów, 

a  z czasem w wymienione w tytule  Biuro Szyfrów. Kierowali nim najpierw 

Wielkopolanin mjr  Maksymilian Ciê¿ki, a póŸniej a¿ do wybuchu wojny, 

pochodz¹cy z Ma³opolski, p³k Gwido Langer. Biuro dzia³a³o pocz¹tkowo 

w Poznaniu , gdzie mieœci³ siê oœrodek nas³uchu radiowego skierowanego 

na Niemcy.  W 1932 roku Biuro zosta³o przeniesione do podwarszawskiej 

miejscowoœci Pyry. Polski wywiad systematycznie gromadzi³ materia³y 

z nas³uchu niemieckich radiostacji. Nie móg³ ich jednak wykorzystaæ, bo 
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by³y szyfrowane przez Enigmê, a jej szyfry w tamtym czasie  opiera³y 

siê wszystkim znanym wówczas metodom kryptoanalizy. Wtedy

Kowalewski, pomny na pozytywne doœwiadczenia z wojny w 1920 roku, 

przekona³ Ciê¿kiego, by do analizy szyfrów zatrudni³ specjalnie 

przeszkolonych, profesjonalnych matematyków. Postanowiono wiêc, 

z koñcem lat 20 - tych, zorganizowaæ na Uniwersytecie w Poznaniu kurs 

dla kryptologów, ukryty, rzecz jasna, pod przykrywk¹ rozszerzonego 

kursu algebry dla szczególnie zdolnych studentów.  Prowadzi³ ten kurs 

polski matematyk, profesor Zdzis³aw Krygowski. I tu mamy niewielki, 

tarnowski œlad. Otó¿ ojcem Zdzis³awa Krygowskiego by³ Antoni 

Krygowski, matematyk, który przez kilka lat by³ nauczycielem 

 

w gimnazjum w Tarnowie. Sam Zdzis³aw Krygowski uczêszcza³ najpierw 

do gimnazjum w Wadowicach, ale maturê zdawa³ w Liceum im. Króla 

Jana III-go Sobieskiego w Krakowie.  Po zakoñczeniu  kursu kryptologii 

trzech najlepszych studentów zaanga¿owano do pracy w Biurze Szyfrów. 

Byli nimi Marian Rejewski , Jerzy Ró¿ycki i Henryk Zygalski. Rejewskiemu  

umo¿liwiono (roczne) studia w jednym z najlepszych uniwersytetów 

europejskich, jakim by³ uniwersytet  w Getyndze. Po powrocie podj¹³ 

pracê w Biurze Szyfrów wraz z Ró¿yckim i Zygalskim.
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Rys. 2  Zygalski, Ró¿ycki, Rejewski

5. JAK £AMANO  SZYFR  ENIGMY.

Polacy z³amali szyfr Enigmy w okresie kilku lat poprzedzaj¹cych 

wybuch wojny we wrzeœniu 1939 roku. Ten sukces by³ mo¿liwy dziêki   



technicznemu – A. Palluth, E. Fokczyñski i oczywiœcie wysi³kowi 

intelektualnemu matematyków – M. Rejewski, J.Ró¿ycki i H. Zygalski.   

Szczegó³owe przedstawienie chocia¿by samego tylko aparatu 

matematycznego, którego u¿y³ Rejewski  nie jest mo¿liwe w tym krótkim 

opracowaniu. Twierdzenie, (z teorii permutacji), które przy okazji odkry³ 

nazywane bywa „twierdzeniem Rejewskiego”. Jeden z historyków 

II - giej Wojny nazwa³ je „twierdzeniem, które ocali³o œwiat”. Zamiast wiêc 

systematycznego opisu kolejnych etapów zmagañ Polaków z Enigm¹, 

opiszê kilka wybranych wydarzeñ, wskazuj¹cych na rolê przypadku, 

a nawet  szczêœcia.

 Po pierwsze, by badaæ 

Enigmê nale¿a³o mieæ chocia¿ jeden 

egzemplarz tej maszyny. Ze 

zdobyciem wersji handlowej nie by³o 

problemów i jej budowê oraz zasady 

dzia³ania doœæ szybko rozpoznano.  

To jednak nie wystarcza³o do 

deszyfracji posiadanych depesz. 

W tamtym czasie  wywiad polski nie 

mia³ jeszcze pewnoœci, ¿e armia 

niemiecka u¿ywa Enigmy. I tu 

pomóg³ przypadek. W pewn¹ sobotê 

w styczniu 1929 roku do Urzêdu 

Celnego w Warszawie trafi³a paczka 

z naklejk¹ „sprzêt radiowy”.  Rys. 3  Enigma

24

Nim zd¹¿ono siê jej przyjrzeæ, z ambasady niemieckiej przyszed³ 

telefon, ¿e ta paczka „omy³kowo trafi³a na pocztê i bardzo uprasza siê o jej 

odes³anie do Niemiec”. Urzêdnikowi celnemu te gorliwe zapewnienia 

ambasady o „pomy³ce” wyda³y siê podejrzane, wiêc wymówi³ siê sobot¹ 

i silnym mrozem (pamiêtna zima 1929 r.) i obieca³ za³atwiæ sprawê 

w poniedzia³ek. Wiedziony intuicj¹ celnik zadzwoni³ do wywiadu 

wojskowego i w ten sposób paczka trafi³a do pracuj¹cego dla wojska  

radiowca in¿yniera Pallutha. Przesy³ka zawiera³a handlow¹ wersjê 

Enigmy.  Przez niedzielê Palluth z kolegami roz³o¿yli j¹ na czêœci, porobili 

odpowiednie notatki, po czym z³o¿yli  maszynê, starannie j¹ zapakowali 

i oddali Niemcom. Niby formalnie nic nie zyskano, ale nadgorliwoœæ 

ambasady niemieckiej by³a znacz¹ca.

Kluczowym spostrze¿eniem Rejewskiego by³o wykorzystanie



pewnej s³aboœci procedury pos³ugiwania siê Enigm¹. Otó¿, by ustawiæ 

wirniki we w³aœciwej pozycji ustalano trzyliterowy klucz dzienny z³o¿ony 

z trzech liter np. TAR. By unikn¹æ b³êdu wysy³ano ten klucz- oczywiœcie 

po zakodowaniu - w formie szeœcioliterowej TARTAR. Nasz wywiad, 

który przechwyci³ ten zaszyfrowany kod dysponowa³ ci¹giem typu np. 

PTEURX. Rejewski zauwa¿y³ i potrafi³ wykorzystaæ fakt, ¿e litery pierwsza 

i czwarta  wersji zakodowanej, podobnie jak druga i pi¹ta oraz trzecia 

i szósta s¹ kodami tej samej litery. Pozwala³o to przy odpowiednio du¿ej 

liczbie depesz u³o¿yæ „du¿y” uk³ad równañ, którego rozwi¹zanie dawa³o  

obowi¹zuj¹ce w danym dniu ustawienie wirników. 

Inne, zabawne wydarzenie, mia³o miejsce przy dekrypta¿u kodu 

Kriegsmarine. Przy nawi¹zywaniu ³¹cznoœci jedna strona zadawa³a 

drugiej pytanie kontrolne, na które druga odpowiada³a. Gdy odpowiedŸ 

by³a poprawna, uznawano, ¿e ³¹cznoœæ zosta³a nawi¹zana w sposób 

prawid³owy. Nasi kryptolodzy, znaj¹cy doskonale jêzyk niemiecki 

i niemiecki sposób myœlenia, s³usznie podejrzewali, ¿e pytania bêd¹  

proste, na poziomie niemieckiego elementarza. I raz trafili. Pytanie 

brzmia³o :” Kiedy urodzi³ siê król Fryderyk Wielki.” OdpowiedŸ: 1712. 

To by³ strza³ w dziesi¹tkê! 

W Polsce, za datê z³amania szyfru Enigmy przyjmuje siê 

31.12.1932 roku. W pewnym okresie polscy kryptolodzy odczytywali  

codziennie ok. 70% depesz z danego dnia.  Poniewa¿ Niemcy coraz 

czêœciej zmieniali ustawienia  pocz¹tkowe, praca kryptologów wymaga³a 

coraz to bardziej czasoch³onnych obliczeñ. Opracowano w tym celu 

specjalne urz¹dzenie, zwane „bomb¹ Rejewskiego” ale i ona z czasem 

przesta³a wystarczaæ. W lipcu 1939 roku, wobec nadci¹gaj¹cego 

zagro¿enia wojennego, wywiad polski zdecydowa³ siê przekazaæ polskie 

osi¹gniecia w dziedzinie ³amania szyfru Enigmy wywiadom mocarstw 

sojuszniczych Francji i Wielkiej Brytanii.

6. LOSY WOJENNE I POWOJENNE

We wrzeœniu 1939 roku Rejewski, Ró¿ycki i Zygalski ewakuowali siê 

wraz z Biurem Szyfrów do Rumunii, Stamt¹d , za poœrednictwem 

Ambasady Francuskiej ,przedostali siê do Francji, gdzie pracowali we 

francuskim oœrodku szyfrów w Chateau Vignolles.  Od wrzeœnia 1940 

roku Rejewski z Zygalskim  pracowali w oœrodku kryptologicznym 

o nazwie Cadix na terenie podleg³ym rz¹dowi Vichy. Jednak i tam wywiad
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niemiecki depta³ im po piêtach, wiêc musieli uciekaæ z Francji. Po doœæ 

skomplikowanej podró¿y, nie bez przygód , przedostali siê do Hiszpanii. 

Tam, przez kilka miesiêcy przebywali w wiêzieniu, by w koñcu za 

wstawiennictwem Czerwonego Krzy¿a przedostaæ siê do Portugalii, 

a stamt¹d przez Gibraltar do Anglii. Trafili do Armii Polskiej, w której s³u¿yli 

do koñca wojny.  W 1946 roku Rejewski wróci³ do Polski i zamieszka³ 

z ¯on¹ oraz dwójk¹ dzieci w Bydgoszczy. Pracowa³ na podrzêdnych 

stanowiskach najpierw w fabryce kabli a póŸniej w Wojewódzkim 

Zwi¹zku Spó³dzielni Pracy. O jego dokonaniach nikt nic nie wiedzia³.  

W 1969 roku, po przejœciu na emeryturê przeprowadzi³ siê do Warszawy, 

gdzie zmar³ na zawa³ serca w 1980 roku. Henryk Zygalski pozosta³ 

w Anglii gdzie uczy³ matematyki w prowincjonalnej szkole. Zmar³ w 1977 

roku. Jerzy Ró¿ycki uton¹³ w 1942 roku wraz 222 innymi osobami  

w katastrofie statku, którym p³yn¹³ z Algerii do Francji.

W 2000 roku, ca³a trójka, Marian Rejewski, Jerzy Ró¿ycki i Henryk 

Zygalski zosta³a postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

odznaczona Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Ich imiê 

nosz¹ ulice w rodzinnych miastach, s¹ patronami kilku szkó³. W kilku

 miejscach, gdzie mieszkali lub pracowali, umieszczono stosowne tablice 

upamiêtniaj¹ce ich postacie i dokonania. Na koniec informacja mo¿e 

szczególnie interesuj¹ca: W maju 2014 r. Institute of Electrical and 

Electronic Engineers Board of Directors przyzna³o najwy¿sze 

odznaczenie  „Milestone” trzem polskim matematykom, którzy w latach 

1932-1939 z³amali po raz pierwszy kody maszyny szyfruj¹cej „Enigma”.

7. INNI

Jak wspomnia³em wy¿ej, z³amanie szyfru Enigmy przez polski 

wywiad  by³o dzie³em zespo³owym. W tym artykule przedstawiony jest 

g³ównie wk³ad zespo³u trzech polskich matematyków, Rejewskiego, 

Ró¿yckiego i Zygalskiego. Pe³na lista Polaków bior¹cych udzia³ 

w z³amaniu szyfru Enigmy  i opis ich dzia³añ zawarte s¹ w ksi¹¿ce 

Dermota Turinga. Szczególnie interesuj¹cy jest w¹tek wspó³pracy 

polskiego wywiadu z wywiadem francuskim reprezentowanym przez 

pu³kownika Gustawa Bertranda i sprawa szpiega Hansa – Thila Schmidta.   

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e chocia¿ Polacy byli pierwsi i nadali w³aœciwy 

kierunek ca³emu przedsiêwziêciu, to ich dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê 

praktycznie w 1939 roku. Dalej, a wiêc do koñca wojny, a nawet trochê 



d³u¿ej, bitwa z Enigm¹ toczy³a siê w brytyjskim oœrodku w Bletchley Park, 

w którym centraln¹ postaci¹ by³ Alan Turing.  Na temat tego uczonego, 

jego wk³adu do nauki œwiatowej  i dramatycznych zawirowañ w jego ¿yciu, 

napisano kilka ksi¹¿ek.  W 2014 r. nakrêcono nawet film pt. Gra tajemnic 

z g³ównymi rolami takich gwiazd jak Benedict Cumberbatch (w roli 

Turinga) i Keira Knightly. W plebiscycie zorganizowanym w bie¿¹cym  

roku Brytyjczycy uznali Alana Turinga  za najwybitniejsz¹ postaæ XX 

wieku. I on i polscy matematycy i inni bohaterowie historii Enigmy, nie 

doczekali nale¿nego im uznania. A przecie¿ do tego co zrobili idealnie 

pasuj¹, chocia¿ wypowiedziane w innych okolicznoœciach, s³owa 
Winstona Churchilla: Nigdy tak wielu nie zawdziêcza³o tak wiele tak 

nielicznym.
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TAURON Dystrybucja S.A. wdra¿a nowoczesny, przyjazny system 
pomiaru zu¿ycia i rozliczania energii elektrycznej – AMIplus. 

We wszystkich domach, mieszkaniach i ma³ych przedsiêbiorstwach 
aglomeracji wroc³awskiej zamontowane zostan¹ inteligentne liczniki 
energii elektrycznej. 

www.amiplus.pl

AMIplus
TAURON

inteligentne rozliczanie energii

Wroc³awia
Przyjaciel

Mariusz Jurczyk, Marcin Golemo

TAURON
DYSTRYBUCJA

AMIplus



AMIplus to system 

inteligentnego opomiarowania 

umo¿liwiaj¹cy automatyczne 

przetwarzanie, transmisjê 

i  z a r z ¹ d z a n i e  d a n y m i  

pomiarowymi. Umo¿liwia on 

dwukierunkow¹ komunikacjê 

miêdzy licznikami energii 

elektrycznej a dystrybutorem, 

daj¹c jednoczeœnie dostêp 

klientowi do bie¿¹cej informacji 

na temat zu¿ycia energii 

elektrycznej. 

Inteligentny licznik jako czêœæ inteligentnej sieci 

Inteligentny licznik jest czêœci¹ inteligentnego systemu 

opomiarowania energii - smart meteringu. Dziêki wdro¿eniu 

rozwi¹zañ inteligentnego opomiarowania energii przedsiêbiorstwa 
energetyczne majà moýliwoúã m.in.: 
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* Automatycznie pozyskiwaã informacjæ na temat zuýycia energii 

przez konkretne gospodarstwa domowe 

* Zwiækszyã skutecznoúã zarzàdzania danymi pomiarowymi

* Poprawiã bezpieczeñstwo pracy sieci elektroenergetycznej

* Wzmocniã obsùugæ klientów, np. szybciej weryfikowaã reklamacje

* Szybciej i sprawniej dziaùaã w przypadku awarii sieci i w efekcie 

skróciã czas przerw w dostawie energii 

* Uproúciã proceduræ zmiany sprzedawcy energii 

* Dostosowaã oferty do indywidualnych potrzeb konsumentów 

Dziæki zmianom w systemie opomiarowania energii przedsiæbiorstwa 

energetyczne uzyskajà dostæp do danych pomiarowych o duýym stopniu 

szczegóùowoúci, co pozwoli im na efektywniejsze monitorowanie stanu 

sieci oraz optymalizowanie kosztów zwiàzanych z dostarczaniem energii 

elektrycznej. 
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Architektura pomiarowa w sieci PLC AMIplus SCW 

Aplikacja TAURON elicznik 

Cz, 12.02.2015
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Liczniki inteligentne w TAURON Dystrybucja S.A. 

Licznik inteligentne w TAURON Dystrybucja S.A.

 

 

1 000. 
PLC „OSGP” 

NES 

21 000.
Dolny Œl¹sk

PLC APATOR 14 000. 
PLC „IDIS” 
LandisGyr, 
Iskraemeco 

 3 000. 
PLC 

„PRIME” 

SagemCom

374 310
OSGP

NES/APATOR

MITSUBISHI
ELECTRIC

Networked

Services
Energy

1 200.
PLC ADD

RF Kamstrup
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Edukacyjna Makieta AMIplus SCW
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Krzysztof Benko

 tel. +48 607 900 009

k.benko@ase.com.pl 

 
Malgorzata Chmielewska

 tel. +48 603 389 197

m.chmielewska@ase.com.pl

 W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:  Organizatorzy:

Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. ma przyjemnosc zaprosic Panstwa 

 na XIX Konferencje Naukowo - Techniczna

Technika Przeciwwybuchowa i Systemy Bezpieczenstwa

30 maja 2019 r. w Tarnowie

Miejsce:

 Hotel Cristal Park, ul. Traugutta 5, Tarnów

 SALA KONFERENCYJNA „DWÓR MODRZEWIOWY”

Termin:

30 maja 2019 r., rozpoczecie godz. 9.00, 

planowane zakonczenie godzina 15:30

Zgloszenie prosze przeslac na adres: marketing@ase.com.pl

Ilosc miejsc jest ograniczona, decydowac bedzie kolejnosc zgloszen.

Metody wykrywania pozarów oraz specjalistyczne systemy gaszenia 

Systemy zabezpieczen instalacji w zagrozonych wybuchem pylów

Specjalistyczne systemy automatyki i bezpieczenstwa oraz technologie w aplikacjach terminalowych

Konsulting techniczny jako wsparcie procesu realizacji inwestycji i eksploatacji

Rozwi¹zania iskrobezpieczne w przemyœle ciê¿kim

W³aœciwy dobór systemów ogrzewania elektrycznego

Wykrywanie wycieków gazu w przestrzeniach otwartych

Rozwiazania do strefy 2 na przykladzie systemów przewietrzania Ex “p”

LDAR - „BAT” na emisje lotnych zwiazków organicznych

Optymalizacja procesu spalania z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej TDLAS - ZOLO

Najnowsze dyrektywy i przepisy do stosowania w strefach Ex

Optymalizacja kosztów eksploatacji systemów ogrzewania elektrycznego

Monitoring zagrozen gazowych i lokalizacja pracowników poruszajacych sie w obszarach zagrozonych

 

Program spotkania:

Uczestnictwo w Konferencji jest bezp³atne.

Na zgloszenia czekamy do 24 maja 2019 roku

Karta zgloszenia do pobrania na   www.asekonferencje.com.pl

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna: 

Technika Przeciwwybuchowa
i Systemy Bezpieczenstwa

 30 maja 2019 r. w Tarnowie



Robert Hosaja

Sukces  uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych 

im. Ignacego Moœcickiego  w Tarnowie- Moœcicach

Du¿ym sukcesem dla uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych im. 

Ignacego Moœcickiego w Tarnowie zakoñczy³a siê XLII edycja 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 

w Czêstochowie  w dniach od 10 - 11.04.2019 roku. 

Kamil Rataj z klasy IV N uzyska³ tytu³ Laureata -  w grupie 

mechatronicznej  zaj¹³ 5. miejsce  w Polsce. 

Natomiast tytu³ Finalisty uzyskali: Kozio³ Tomasz  z klasy IV E 

w grupie elektrotechnika, a Tomasz £oboda z klasy III N w kategorii 

elektronika medyczna. Bart³omiej Cup z klasy II N w kategorii 

elektronika zaj¹³ miejsce tu¿ za podium. 

Laureaci i finaliœci zapewnili sobie zwolnienie z etapu pisemnego 

egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe z wpisem 100%  na 

certyfikacie oraz otrzymali indeksy na wszystkie wy¿sze uczelnie 

techniczne w Polsce z pominiêciem postêpowania rekrutacyjnego.

Olimpiada ma wyj¹tkowy charakter. W jej trakcie oprócz wiedzy 

teoretycznej formie testu, sprawdzane s¹ równie¿ umiejêtnoœci 

praktyczne podczas wykonywania dwóch æwiczeñ laboratoryjno - 

projektowych. Fina³ ma formê otwart¹, co oznacza, ¿e finalista odpowiada

Od lewej : Bart³omiej Cup, Tomasz £oboda , mgr in¿. Robert Hosaja, Kamil Rataj i Tomasz Kozio³
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przed Komisj¹ Konkursow¹ w obecnoœci innych uczestników oraz widzów 

na wylosowane pytania. Pytania te maj¹ charakter przekrojowy i obejmuj¹ 

zagadnienia z  przedmiotów zawodowych z danej grupy. Suma punktów 

decyduje o zajêtym miejscu. 

W imieniu Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Technicznych i braci uczniowskiej 

sk³adamy gratulacje oraz ¿yczenia dalszych sukcesów naukowych 

i zawodowych w naszej Szkole oraz na wy¿szych uczelniach.

Do sukcesu olimpijczyków przyczynili siê nauczyciele: Bogumi³a 

Duda, Eustachy Krucza³a, Marek P³achta i Robert Hosaja – opiekun Ko³a 

Olimpijskiego przy ZST.
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mgr in¿. Fryderyk £asak

Badania instalacji elektrycznych i najczêœciej 

pope³niane b³êdy przy ich wykonywaniu cz. 5

8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wy³¹cznikami    

ró¿nicowo - pr¹dowymi

8.1.   Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe w instalacjach 

Jednym z najbardziej  skutecznych œrodków ochrony 

przeciwpora¿eniowej jest ochrona przy zastosowaniu urz¹dzeñ 

ochronnych  ró¿n icowopr¹dowych  (wy ³¹czn ik i  ochronne  

ró¿nicowopr¹dowe, wy³¹czniki wspó³pracuj¹ce z przekaŸnikami 

ró¿nicowopr¹dowymi).

W uziemionych sieciach elektrycznych istnieje mo¿liwoœæ aby pr¹d p³yn¹³ 

od przewodu fazowego z powrotem do Ÿród³a przez ziemiê, w przypadku 

uszkodzenia izolacji w odbiorniku lub w jego przewodach zasilaj¹cych, jak 

równie¿ w przypadku dotkniêcia przewodów pod napiêciem przez 

cz³owieka maj¹cego po³¹czenie z ziemi¹. 

Pr¹d ten stwarza zagro¿enie zdrowia a nawet ¿ycia dla ludzi i zwierz¹t 

oraz zagro¿enie zapalenia siê elementów palnych w wyniku wydzielania 

siê ciep³a z zamiany energii elektrycznej na ciepln¹.

Wy³¹cznik ochronny ró¿nicowopr¹dowy porównuje pr¹dy dop³ywaj¹ce 

i powracaj¹ce w obwodzie odbiorczym oraz rozpoznaje powsta³¹ w razie 

uszkodzenia ró¿nicê miêdzy tymi pr¹dami w wyniku p³yn¹cego przez 

ziemiê pr¹du ró¿nicowego. Nie mo¿e on zapobiec wyst¹pieniu pr¹du



Rys. 8.1. Budowa wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego
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ró¿nicowego, lecz w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ dla ludzi, zwierz¹t 

lub powstania szkód materialnych niezw³ocznie usunie to zagro¿enie 

poprzez szybkie wy³¹czenie wszystkich biegunów. Wy³¹cznik ochronny 

ró¿nicowopr¹dowy zapobiega wystêpowaniu niebezpiecznych napiêæ 

dotykowych na korpusach urz¹dzeñ I klasy ochronnoœci. Gdy z powodu 

zwarcia z ziemi¹, zwiêkszonej up³ywnoœci lub dotkniêcia przewodu 

fazowego przez cz³owieka lub zwierzê ró¿nica ta przekroczy wartoœæ 

pr¹du uszkodzeniowego I  (wyzwalaj¹cego wy³¹cznik) to wy³¹cznik Ä

niezw³ocznie od³¹cza uszkodzon¹ czêœæ. 

5. Uzwojenie wyzwalaj¹ce

6. Zwora magnesu napiêta sprê¿yn¹

7. Magnes sta³y

8.2  Budowa wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego

Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy sk³ada siê z 5 nastêpuj¹cych zespo³ów:

A Urz¹dzenie sprawdzaj¹ce

B Styki g³ówne pr¹dowe

C Element ³¹cz¹cy (zamek)

D przek³adnik sumuj¹cy

E Wyzwalacz

Poszczególne zespo³y sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych elementów 

oznaczonych na rysunku 9.1. cyframi:

1. Przycisk obwodu testu

2. Rezystor obwodu testu

3. Rdzeñ przek³adnika

4. Uzwojenie wtórne
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8.3. Rodzaje urz¹dzeñ ró¿nicowopr¹dowych

Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe budowane s¹ na ró¿ne wartoœci pr¹dów 

I  w zwi¹zku z tym przyj¹³ siê nastêpuj¹cy umowny podzia³ DN

wy³¹czników w zale¿noœci od ich pr¹du wyzwalaj¹cego I :DN

• wysokoczu³e – stosowane do ochrony przeciwpora¿eniowej, 

wartoœæ pr¹du IDN tych wy³¹czników nie przekracza 30 mA, 

• œrednioczu³e – stosowane jako zabezpieczenia 

przeciwpora¿eniowe ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ wybuchu po¿aru 

instalacji i przep³ywu pr¹dów up³ywowych doziemnych. 

Te wy³¹czniki charakteryzuj¹ siê wartoœciami pr¹du I  powy¿ej DN

30 mA do 500 m A,

• niskoczu³e – o pr¹dach I  powy¿ej 500 m... ADN

8.4. Okresowe sprawdzanie wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego      

przyciskiem TEST

Wyzwalacz wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego sk³ada siê z magnesu 

sta³ego przylegaj¹cej do niego zwory napiêtej sprê¿yn¹. Z uwagi na 

bardzo dok³adne dopasowanie magnesu ze zwor¹, konieczne jest 

okresowe sprawdzanie dzia³ania wy³¹czników przeciwpora¿eniowych 

ró¿nicowopr¹dowych. W przypadku bardzo d³ugiego okresu bez 

wy³¹czania wy³¹cznika, w wyniku dyfundacji atomów ze zwory do 

magnesu i odwrotnie, mo¿e nast¹piæ sklejenie zwory z magnesem, co 

powoduje niedzia³anie zabezpieczenia ró¿nicowopr¹dowego, w razie 

wyst¹pienia uszkodzenia.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych, które stanowi: W §59 1. „W przypadku 

zastosowania urz¹dzeñ ochronnych ró¿nicowopr¹dowych w instalacji, 

nale¿y sprawdziæ ich dzia³anie przyciskiem TEST ka¿dorazowo 

przed przyst¹pieniem do pracy.” 

Niemieckie przepisy VDE wymagaj¹, aby w ramach badañ 

eksploatacyjnych przeprowadzano:

Sprawdzanie dzia³ania wy³¹czników przeciwpora¿eniowych 

ró¿nicowopr¹dowych oznaczanych jako wy³¹czniki FI przyciskiem 

kontrolnym “Test” i oglêdziny 

• w obiektach niestacjonarnych np. placach budowy - na 
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pocz¹tku ka¿dego dnia roboczego, przez obs³ugê danego 

urz¹dzenia.

• w obiektach stacjonarnych, - co najmniej raz na 6 miesiêcy, 

przez obs³ugê urz¹dzenia.

8.5. Charakterystyki pasmowe wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych

Charakterystykê pasmow¹ wy³¹cznika ochronnego ró¿nicowopr¹dowego 

30 mA zamieszczono na rysunku 9.2. Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy nie 

reaguje jedynie na pr¹dy uszkodzeniowe p³yn¹ce tylko w przewodach 

czynnych (zwarciowe lub przeci¹¿eniowe), gdy¿ wtedy suma pr¹dów 

obwodu nadal wynosi prawie zero. Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe mog¹ 

byæ elementem systemu ochrony przeciwpora¿eniowej przy dotyku 

poœrednim lub uzupe³nieniem ochrony przed dotykiem bezpoœrednim 

albo ochrony przeciwpo¿arowej i stosownie w tych celach ka¿dorazowo 

spe³niaj¹ nieco inn¹ rolê. Mog¹ byæ stosowane w uk³adach sieci TN, TT 

oraz IT, co stwarza zupe³nie ró¿ne warunki pracy, wp³ywa na skutecznoœæ 

i niezawodnoœæ ochrony. Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe w instalacji 

wymagaj¹ koordynacji miêdzy sob¹, a tak¿e z zabezpieczeniami 

zwarciowymi i urz¹dzeniami ochrony przeciwprzepiêciowej. Poprawne 

stosowanie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych wymaga du¿ej wiedzy 

i wi¹¿e siê z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹. Podczas badania wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych oprócz wykonania pomiarów nale¿y równie¿ 

potrafiæ wykryæ wiele mo¿liwych b³êdów pope³nianych przy ich doborze

i instalowaniu.
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Rys.8.3. Charakterystyki pasmowe czasowo-
pr¹dowe wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych 
1 - bezzw³ocznego,  2 - o dzia³aniu czasowo 
zale¿nym typu G,  3 – selektywnego
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Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe s¹ wra¿liwe na warunki œrodowiskowe 

zapylenie i wilgoæ, bez dodatkowej os³ony mog¹ byæ instalowane jedynie 

w pomieszczeniach suchych i nie zapylonych. W pomieszczeniach 

wilgotnych i zapylonych mog¹ byæ montowane jedynie w obudowach 

o odpowiednim stopniu ochrony IP wg PN-EN 60529:2003.

8.6. Metody sprawdzania skutecznoœci ochrony 

przeciwpora¿eniowej w obwodach z wy³¹cznikami 

ró¿nicowopr¹dowymi

Za³¹cznik B do normy PN-IEC 60364-6-61 zawiera 3 metody sprawdzania 

dzia³ania urz¹dzeñ ochronnych ró¿nicowopr¹dowych (u.o.r.). 

Metoda 1 Zasada metody pokazana jest na rys. 8.5. - uk³ad bez               

Zmienna rezystancja jest w³¹czona miêdzy przewodem fazowym, za 

urz¹dzeniem ochronnym a czêœci¹ przewodz¹c¹ dostêpn¹ chronionego 

 sondy.

Przy szeregowym zainstalowaniu urz¹dzeñ ochronnych 

ró¿nicowopr¹dowych, celem zachowania selektywnoœci (wybiórczoœci) 

ich dzia³ania, w obwodach rozdzielczych mo¿na stosowaæ urz¹dzenia 

ze zw³ok¹ czasow¹, jednak nie wiêksz¹ ni¿ 1 sekunda. Schemat takiego 

zastosowania przedstawiono na rysunku nr 8.4.
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t < 1s

Obwody odbiorcze
(dzia³anie bezw³oczne)

                     Oznaczenia: 
                     t  - zw³oka czasu zadzia³ania;  
                     S  - symbol zw³oki czasowej;
                         - urz¹dzenie ochronne 
                           ró¿nicowopr¹dowe

ÄI  

Rys. 8.4. Schemat zastosowania w obwodach wy³¹czników (urz¹dzeñ) ochronnych 
ró¿nicowopr¹dowych ze zw³ok¹ czasow¹ oraz bezzw³ocznych



Metoda 2

Na rysunku 8.6. przedstawiona jest zasada metody, w której zmienny 
opór jest w³¹czony miêdzy przewodem fazowym od strony zasilania 
a innym przewodem czynnym po stronie odbioru - (zasada testera). Pr¹d 
zadzia³ania I  nie powinien byæ wiêkszy od I . Obci¹¿enie powinno byæ n

od³¹czone podczas próby. Metoda ta mo¿e byæ stosowana dla uk³adów 
sieci TN-S; TT oraz IT.

Ä Ä

odbioru. Przez zmianê rezystancji R  regulowany jest pr¹d I  przy którym P

zadzia³a badane urz¹dzenie ochronne ró¿nicowopr¹dowe. Nie mo¿e on 

byæ wiêkszy od I . Metoda ta mo¿e byæ stosowana dla uk³adów sieci n

TN-S; TT oraz IT. 

W uk³adzie IT, podczas przeprowadzania próby, w celu uzyskania 

zadzia³ania urz¹dzenia ochronnego ró¿nicowopr¹dowego, mo¿e byæ 

potrzebne po³¹czenie okreœlonego punktu sieci bezpoœrednio z ziemi¹.

W tej metodzie nie stosuje siê sondy pomocniczej umieszczonej w “strefie 

ziemi odniesienia”.

Ä

Ä

Rys. 8.6. Metoda 2 uk³ad do pomiaru pr¹du 
zadzia³ania wy³¹cznika 
ochronnego ró¿nicowopr¹dowego

u.o.r.
A

Rp

obci¹¿enie wy³¹czone

Rys. 8.5. Metoda 1, sprawdzania urz¹dzeñ 
ró¿nicowopr¹dowych, uk³ad do pomiaru 
pr¹du zadzia³ania i napiêcia dotyku 
bez u¿ycia sondy pomiarowej
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Wy³¹cznik jest odporny na udary 8/20 Ps 

 

do 250 A

 

AC

Typ

A

U

B

G

kV

S

-25oC

 

F

Wy³¹cznik reaguje na pr¹dy ró¿nicowe przemienne 

sinusoidalne, na pr¹dy pulsuj¹ce jednopo³ówkowe, ze sk³adow¹

sta³¹ do 6 mA.

Wy³¹cznik reaguje na pr¹dy ró¿nicowe przemienne 

sinusoidalne, na pr¹dy pulsuj¹ce jednopo³ówkowe, ze sk³adow¹

sta³¹ do 6 mA, przeznaczony do zastosowañ z przetwornicami

czêstotliwoœci...

Wy³¹cznik reaguje na pr¹dy ró¿nicowe przemienne, 

jednopo³ówkowe ze sk³adow¹ sta³¹ do 6 mA i na pr¹dy 

wyprostowane (sta³e)

 

Wy³¹cznik dzia³a z opóŸnieniem minimum 10 ms (jeden 

pó³okres) i jest odporny na udary 8/20 Ps  do 3000 A

Wy³¹cznik wytrzymuje pr¹d zwarciowy 10 000 A, pod 

warunkiem zabezpieczenia go bezpiecznikiem topikowym gG 

80 A

Wy³¹cznik na inn¹ czêstotliwoœæ. W przyk³adzie 

na 150 Hz

0Wy³¹cznik odporny na temperatury do - 25 C.

Bez oznaczenia do - 05 C

Wy³¹cznik selektywny. Minimalna zw³oka czasowa 40 ms (200 

ms przy I‘ n). Odporny 

 

na udary 8/20  Ps do 5 kA0

 

Wy³¹cznik jest odporny na udary 8/20  Ps do

3 kA (do 300 mA) i do 6 kA (300 i wiêcej mA). Minimalna 

zw³oka czasowa 10 ms (80 ms   przy I )   n‘

Wy³¹cznik jest odporny na udary 8/20 Ps

do 750 A

Wy³¹cznik reaguje tylko na pr¹dy ró¿nicowe przemienione sinusoidalne

Oznaczenie Przeznaczenie

150 Hz

10.000

80 A

Tabela 8.1. Oznaczenia stosowane na wy³¹cznikach ró¿nicowopr¹dowych
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gdzie: U  jest napiêciem dotykowym dopuszczalnym d³ugotrwale L

w danych warunkach œrodowiskowych. Metoda ta mo¿e byæ stosowana 

dla uk³adów sieci TN-S; TT oraz IT tylko wówczas, gdy lokalizacja

pozwala na zastosowanie elektrody pomocniczej (np. na terenach 

budowy).W uk³adzie IT, podczas przeprowadzania próby, w celu 

uzyskania zadzia³ania urz¹dzenia ochronnego ró¿nicowopr¹dowego, 

mo¿e byæ potrzebne po³¹czenie okreœlonego punktu sieci bezpoœrednio 

z ziemi¹.

8.7. Zakres sprawdzania wy³¹czników ochronnych 
ró¿nicowopr¹dowych.

1. Sprawdzenie wy³¹czników ochronnych ró¿nicowopr¹dowych 
powinno obejmowaæ:

2. sprawdzenie dzia³ania wy³¹cznika przyciskiem “TEST”;

3. sprawdzenie prawid³owoœci po³¹czeñ przewodów L, N, PE;

4. sprawdzenie napiêcia dotykowego dla wartoœci pr¹du 
wyzwalaj¹cego I  (nie jest wymagane przez przepisy);D

5. pomiar czasu wy³¹czania wy³¹cznika t  ;DFI

6. pomiar pr¹du wy³¹czania I . D

Zgodnie z wymaganiem nowego wydania HD 60364-4-41, podczas 
sprawdzania zgodnoœci z wymaganymi maksymalnymi czasami 
wy³¹czenia, próba powinna byæ wykonana przy pr¹dzie 5I .Dn

8.8. Sprawdzanie wy³¹czników ochronnych ró¿nicowopr¹dowych              
przyrz¹dami mikroprocesorowymi

Naj³atwiejsze i pe³ne sprawdzenie skutecznoœci ochrony 
przeciwpora¿eniowej w obwodach zabezpieczonych wy³¹cznikami 
ochronnymi ró¿nicowopr¹dowymi odbywa siê przy u¿yciu 
mikroprocesorowych multitesterów.

 

Rys. 8.7. Metoda 3 sprawdzania urz¹dzeñ 
ró¿nicowopr¹dowych, uk³ad do pomiaru 
pr¹du zadzia³ania i napiêcia dotyku 
z wykorzystaniem sondy pomiarowej
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L2
L3
N

V

u.o.r.
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Miernik Zabezpieczeñ Ró¿nicowopr¹dowych MRP-120 produkcji SONEL 

S. A. w Œwidnicy s³u¿y do przeprowadzania pe³nego zakresu badañ 

wy³¹czników ochronnych ró¿nicowopr¹dowych tylko typu AC, a mierniki 

MIE-500 i MPI - 502 s³u¿¹ do badañ wy³¹czników ochronnych 

ró¿nicowopr¹dowych typu  AC i A.
Mierniki Zabezpieczeñ Ró¿nicowopr¹dowych MRP-120, MIE-500 i MPI-502, 

s¹ przenoœnymi przyrz¹dami przeznaczonymi do pomiaru 

parametrów instalacji zabezpieczonych wy³¹cznikami ochronnymi 

ró¿nicowopr¹dowymi zwyk³ymi i selektywnymi o znamionowym pr¹dzie 

ró¿nicowym 10 mA do 500 mA. Umo¿liwiaj¹ one szybkie sprawdzanie 

poprawnoœci po³¹czeñ przewodów L, N i PE w gniazdkach sieciowych

i w obwodach bez gniazd wtyczkowych, pomiar wszystkich istotnych 

parametrów, w szczególnoœci napiêcia przemiennego sieci, rezystancji 

uziemienia zabezpieczonego obiektu i napiêcia dotykowego bez 

wyzwalania wy³¹cznika, rzeczywistego pr¹du wyzwalania wy³¹cznika 

pr¹dem narastaj¹cym i pomiar czasu zadzia³ania badanego wy³¹cznika. 

Miernik MRP-120 przeprowadza test zadzia³ania wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych pr¹dem sinusoidalnym i nie posiada mo¿liwoœci 

testowania pr¹dem pulsuj¹cym i pr¹dem sta³ym.

Konstrukcja miernika zosta³a opracowana w oparciu o najnowsz¹ 

technologiê monta¿u powierzchniowego i techniki mikroprocesorowej. 

Jest to miernik o mo¿liwoœciach zbli¿onych do mo¿liwoœci 

mikroprocesorowych multitesterów produkcji zagranicznej. 

W kra ju  dostêpnych jes t  równie¿  k i l ka  zagran icznych 

mikroprocesorowych mierników wy³¹czników ochronnych 

ró¿nicowopr¹dowych. 

Badanie przyrz¹dami mikroprocesorowymi odbywa siê nastêpuj¹co:

a) Sprawdzenie obwodu zakoñczonego 1-fazowym gniazdem 

wtyczkowym - po w³o¿eniu wtyczki przyrz¹du do gniazda i za³¹czeniu go 

nastêpuje automatyczne sprawdzenie poprawnoœci po³¹czeñ przewodów 

L, N, PE. Stan po³¹czenia przewodów jest sygnalizowany wyœwietleniem 

odpowiedniego symbolu na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym lub 

odpowiednim œwieceniem lampek sygnalizacyjnych w zale¿noœci od 

zastosowanego miernika. Poprawne po³¹czenie przewodów w mierniku 

MRP-120 sygnalizowane jest wyœwietleniem symbolu wtyczki, 

w przypadku zamiany miejscami przewodów L i N nad wtyczk¹ 

wyœwietlany jest ³uk ze strza³kami na obydwu koñcach. Po zaniku 

napiêcia zasilaj¹cego lub jego zmianie o wiêcej ni¿ 15% od wartoœci



nominalnej symbol wtyczki mruga. Je¿eli przewód ochronny nie jest 

pod³¹czony, lub napiêcie na przewodzie ochronnym wzglêdem ziemi 

przekracza wartoœæ napiêcia dopuszczalnego d³ugotrwale U , i dotkniêto L

elektrody dotykowej, to wyœwietlany jest napis PE i dalsze wykonywanie 

pomiarów nie jest mo¿liwe. 

W 0przypadku koniecznoœci sprawdzenia poprawnoœci po³¹czeñ 

przewodów w obwodzie bez gniazda wtykowego lub dla odbiornika 

zabezpieczonego wy³¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym, przyrz¹d nale¿y 

po³¹czyæ przewodami z wtykami bananowymi i klipsami.

b)  pomiar parametrów technicznych wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych 

chroni¹cych instalacje elektryczne:

- pomiar napiêcia dotykowego UB 

badanie polega na wymuszeniu pr¹du o wartoœci mniejszej od 50% 

wybranego znamionowego pr¹du ró¿nicowego, dziêki czemu nie 

nastêpuje wyzwolenie wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego. Wbudowany 

mikroprocesor oblicza wartoœæ napiêcia odnosz¹c j¹ do znamionowego 

pr¹du ró¿nicowego badanego wy³¹cznika.

- pomiar rzeczywistego pr¹du zadzia³ania wy³¹cznika 

ró¿nicowopr¹dowego

mo¿liwy jest tylko po uprzednim wykonaniu pomiaru napiêcia dotykowego 

i tylko wtedy, gdy nie przekroczy ono wybranej uprzednio 

wartoœci napiêcia dopuszczalnego d³ugotrwale U (50, lub 25 V), i polega L 

na wymuszeniu pr¹du ró¿nicowego narastaj¹cego liniowo od 30 do 

105% wartoœci I  wybranej pokrêt³em. Pr¹d ró¿nicowy narasta n

i zostaje zmierzony w chwili wyzwolenia wy³¹cznika, zmierzone jest 

równie¿ napiêcie dotykowe wyœwietlane póŸniej na przemian 

ze zmierzonym pr¹dem zadzia³ania.

- pomiar rezystancji uziemienia RE

miernikami mikroprocesorowymi odbywa siê podobnie jak pomiar 
napiêcia dotykowego. Wynik pomiaru napiêcia jest przeliczany na 

Ä

 
rezystancjê uziemienia wed³ug wzoru:
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UB

IÄn

RE = [Ù] (8.2)



Zakres pomiarowy rezystancji uziemienia wynosi 0 do 12,5 k .

- pomiar czasu wy³¹czania wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego

pomiar czasu zadzia³ania wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego miernikami 

mikroprocesorowymi (np. MIE-500) mo¿liwy jest tylko po uprzednim 

wykonaniu pomiaru rezystancji uziemienia R . Miernikiem MIE-500 E

pomiar czasu zadzia³ania mo¿na wykonaæ dla pr¹dów 1, 2 i 5 x I .Än

Pomiary wykonywane przyrz¹dami mikroprocesorowymi przebiegaj¹ 

sprawnie i szybko.

8.9. B³êdy przy instalowaniu wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych

8.9.1. Po³¹czenie przewodu neutralnego z ochronnym

Czêst¹ przyczyn¹ b³êdnych wy³¹czeñ jest po³¹czenie za wy³¹cznikiem 

ró¿nicowopr¹dowym przewodu neutralnego z przewodem ochronnym, 

jak przedstawiono na rys. 9.8.

Ù

8.9.2. Po³¹czenie równoleg³e przewodów neutralnych dwóch   
 odbiorników

Po³¹czenie równoleg³e przewodów neutralnych dwóch s¹siednich 
odbiorników spowoduje wy³¹czenie jednego lub kilku wy³¹czników, nawet 
wtedy, gdy za³¹czony by³by tylko jeden odbiornik. Na po³¹czeniach 
przewodów N dzieliæ bêd¹ siê pr¹dy obci¹¿enia co spowoduje wy³¹cznie. 
Problem przedstawia rys.8.9. 
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BB2B1

Rys. 8.8. Po³¹czenie przewodu neutralnego 
z przewodem ochronnym za wy³¹cznikiem

B1

B1/B2
B1/B2

B2

Rys. 8.9. Po³¹czenie równoleg³e przewodów 
neutralnych dwóch odbiorników



8.9.3. Zamiana przewodów neutralnych s¹siednich obwodów

Gdy w rozdzielnicy zainstalowanych jest kilka wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych, nale¿y zwracaæ uwagê aby przewody neutralne 

s¹siednich obwodów nie zosta³y zamienione. Spowoduje to, ¿e pr¹d 

przewodu fazowego jednego wy³¹cznika powraca do sieci przewodem 

neutralnym drugiego wy³¹cznika, co spowoduje wy³¹czenie obydwu 

wy³¹czników.

8.9.4. Przeciwstawne po³¹czenie przewodów fazowego 

          i neutralnego w wy³¹czniku

Mo¿e zdarzyæ siê w praktyce, ¿e przewód fazowy i neutralny zostan¹ 

pod³¹czone przeciwstawnie w wy³¹czniku ró¿nicowopr¹dowym. Takie 

pod³¹czenie powoduje, ¿e pr¹d obydwu przewodów ma taki sam kierunek 

w obrêbie wy³¹cznika. W wyniku tego nie znosz¹ siê one wzajemnie, co 

powoduje wy³¹czenie wy³¹cznika, mimo i¿ nie ma uszkodzenia 

powoduj¹cego przep³yw pr¹du do ziemi.

Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normê PN-HD 

60364.6:2008

9. Ochrona uzupe³niaj¹ca

Ochrona przeciwpora¿eniowa uzupe³niaj¹ca jest realizowana poprzez 

zastosowanie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych wysokoczu³ych (I ?30 ?n

mA). W ramach próby nale¿y sprawdziæ, czy rzeczywisty pr¹d ró¿nicowy 

zadzia³ania wy³¹cznika mieœci siê w dopuszczalnym przez normê paœmie
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Rys. 8.10. Zamiana przewodów 
neutralnych s¹siednich obwodów

B1 B1B2 B2

B B

Rys. 8.11. Przeciwstawne po³¹czenie 
przewodów fazowego i neutralnego
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rozrzutu. Badania wy³¹czników typu AC odbywaj¹ siê przy pr¹dzie 

ró¿nicowym sinusoidalnym. Rzeczywisty pr¹d zadzia³ania wy³¹cznika 

powinien byæ wiêkszy ni¿ 0,5I , ale nie wiêkszy ni¿ I  (dopuszcza siê ?n ?n

sprawdzenie próbnikiem wymuszaj¹cym pr¹d pomiarowy tylko

 o wartoœci I?n

– wy³¹cznik powinien zadzia³aæ). 

Ochrona przeciwpora¿eniowa uzupe³niaj¹ca mo¿e byæ równie¿ 

realizowana przez po³¹czenia ochronne. Sprawdzanie jej skutecznoœci 

odbywa siê przez pomiar rezystancji po³¹czenia i obliczenie napiêcia 

dotykowego, które powinno byæ nie wiêksze ni¿ dopuszczalne 

d³ugotrwale napiêcie dotykowe U  w danych warunkach.L

10. Sprawdzenie biegunowoœci 

Próba biegunowoœci ma na celu sprawdzenie, czy ³¹czniki 

jednobiegunowe nie s¹ zainstalowane w przewodzie neutralnym 

obwodów, czego siê nie dopuszcza. Przewód neutralny mo¿e byæ 

roz³¹czany, ale nale¿y to zrealizowaæ w taki sposób, ¿eby styki bieguna 

neutralnego ³¹cznika otwiera³y siê nie wczeœniej ni¿ w styki w biegunach 

fazowych, natomiast za³¹czanie bieguna neutralnego powinno 

nastêpowaæ nie póŸniej ni¿ biegunów fazowych. Zadzia³anie 

jednobiegunowego ³¹cznika w przewodzie neutralnym obwodu 

trójfazowego mo¿e doprowadziæ do znacznej asymetrii napiêæ fazowych 

w instalacji i spowodowaæ uszkodzenie odbiorników.

Nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie ³¹czniki s¹ umieszczone jedynie 

w przewodach fazowych.

11. Sprawdzenie kolejnoœci faz

Ta próba jest konieczna w obwodach trójfazowych zasilaj¹cych maszyny 

elektryczne, aby nie dopuœciæ do niew³aœciwego kierunku wirowania ich 

wirników. W przypadku obwodów wielofazowych, nale¿y sprawdziæ czy 

kolejnoœæ faz jest zachowana.

12. Próby funkcjonalne

Próby funkcjonalne s¹ to próby dzia³ania rozdzielnic, sterownic, 

napêdów, blokad, urz¹dzeñ ochronnych i in., które maj¹ na celu
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sprawdzenie, czy urz¹dzenia te s¹ w³aœciwie zainstalowane, 

zmontowane i nastawione zgodnie z wymaganiami normy. 

13. Spadek napiêcia 

Zgodnie z norm¹ PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego 

napiêcia. Czêœæ 6: Sprawdzanie. spadek napiêcia mo¿na sprawdziæ na 

dwa sposoby: 

-   wykorzystuj¹c diagram znajduj¹cy siê w za³¹czniku D normy, 

-   wykonuj¹c pomiar impedancji pêtli zwarciowej. 

Wykorzystuj¹c diagram mo¿na okreœliæ najwiêksz¹ dopuszczaln¹ 

d³ugoœæ przewodu o okreœlonym przekroju, wiedz¹c jaka jest wartoœæ 

pr¹du szczytowego obci¹¿enia. Zgodnie z tym diagramem najwiêkszy 

dopuszczalny spadek napiêcia wynosi 4%. Taka wartoœæ spadku napiêcia 

jest dopuszczalna pocz¹wszy od z³¹cza a¿ do odbiorników. Diagram 

zak³ada jednakowy przekrój przewodów od z³¹cza do odbiornika, co 

w praktyce rzadko jest spe³nione. Pozostaje wiêc pomiar impedancji pêtli 

zwarciowej lub metoda obliczeniowa, jak przy projektowaniu instalacji. 

Wiêcej informacji odnoœnie do dopuszczalnego spadku napiêcia 

w obwodach rozdzielczych i obwodach odbiorczych instalacji jest 

w normie. W za³¹czniku D norma podaje informacyjnie przedstawiony na 

rys 13.1. przyk³ad diagramu odpowiedniego do wyznaczenia wartoœci 

spadku napiêcia, i informuje, ¿e diagram nie stanowi wytycznych do 

okreœlania obci¹¿alnoœci pr¹dowej przewodów.

     Cd w nastêpnym numerze Biuletynu

Rys 13.1 Przyk³ad diagramu do wyznaczania wartoœci spadku napiêcia
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Andrzej Liwo

Technika Samochodowa – cd.

Czujnik ciœnienia w uk³adzie dolotowym

Czujniki ciœnienia stosowane s¹ do okreœlenia ciœnienia w kolektorze 

dolotowym silnika oraz ciœnienia atmosferycznego. Czujnik ciœnienia 

w kolektorze dolotowym zastêpuje przep³ywomierz powietrza. Zadaniem 

czujnika jest ci¹g³y pomiar ciœnienia zasysanego powietrza w przewodzie 

zbiorczym kolektora dolotowego. W zwi¹zku z tym czujnik ciœnienia jest 

po³¹czony przewodem elastycznym z odpowiednio dobranym miejscem 

w kolektorze dolotowym. Poprzez tabelaryczne powi¹zanie wielkoœci 

bie¿¹cego ciœnienia powietrza zasysanego z jego temperatur¹ 

i prêdkoœci¹ obrotow¹ mo¿na okreœliæ natê¿enie przep³ywu powietrza.

warstwa 

warstwa krzemowa

komora pró¿niowa

p³ytka szklana

rezystor

elastyczna
piezokwarcowy

Budowa piezokwarcowego czujnika ciœnienia powietrza



Wewnêtrzna budowa czujnika pokazana jest na powy¿szym rysunku. 

Ciœnienie doprowadzone przewodem elastycznym do czujnika 

znajduj¹cego siê na przegrodzie czo³owej oddzia³uje na element 

piezoelektryczny, przetwarzaj¹cy jego wartoœæ na odpowiedni sygna³ 

elektryczny o charakterze liniowym. Elementem aktywnym mierz¹cym 

bie¿¹ce zmiany ciœnienia jest silikonowy zespolony mini uk³ad (tzw. chip) 
2o powierzchni 3 mm  i gruboœci 250 m, w który wtopiono piezorezystory 

czu³e na dzia³anie ciœnienia. W mini uk³adzie znajduje siê tak¿e komora 

pró¿niowa pe³ni¹ca rolê przepony uginaj¹cej siê pod wp³ywem ciœnienia. 

Komora umieszczona jest na œciance od strony kolektora dolotowego 

i przykryta jest silikonow¹ warstw¹ ochronn¹ o gruboœci 25 m. 

Od zewn¹trz komora jest zamkniêta p³ytk¹ szklan¹. Zmiany ciœnienia 

w kanale kolektora dolotowego oddzia³uj¹ na warstwê ochronn¹, 

powoduj¹c zmianê rezystancji piezoelementu. Powstaj¹ca zmiana 

napiêcia w obwodzie zostaje wykryta przez urz¹dzenie steruj¹ce. Czujnik 

dzia³a wiêc jak tensometr mierz¹cy naprê¿enie odkszta³calnych 

elementów, bêd¹ce miar¹ ró¿nicy ciœnieñ miêdzy ciœnieniem w kolektorze 

dolotowym a pró¿ni¹ w komorze odniesienia. Wzrost ciœnienia powoduje 

proporcjonalny wzrost napiêcia sygna³u.

ì

ì

Ideowy schemat elektryczny czujnika ciœnienia: A czujnik ciœnienia,
B wzmacniacz sygna³u, C kompensacja temperaturowa
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Zarówno miejsce pomiaru, jak i odpowiedni materia³ i d³ugoœæ przewodu 

maj¹ zasadnicze znaczenie dla jakoœci poprawnego pomiaru ciœnienia. 

Ze wzglêdu na to, ¿e czujnik mo¿e byæ wra¿liwy na niektóre czynniki 

chemiczne (pary paliwa, para wodna), zgodnie z zaleceniami powinien 

byæ montowany rurk¹ doprowadzaj¹c¹ ciœnienie skierowan¹ do do³u. 

Zabezpiecza to przed dostania siê paliwa do œrodka, zak³óceniami 

sygna³u i zniszczeniem elementów aktywnych czujnika. Czujnik ciœnienia 

bezwzglêdnego w wersji montowanej w samochodach produkowanych 

przez General Motors zbudowany jest z tworzywa polifenolowego 

zbrojonego w³óknem szklanym. Trzy koñcówki wtyczki daj¹ po³¹czenie 

z zasilaniem oko³o 5,1 V ze sterownika, mas¹ i sygna³em wyjœciowym 

czujnika rysunek powy¿ej. Opisany czujnik podciœnienia ma tzw. 

napiêciowy sygna³ wyjœciowy. Spotykane s¹ te¿ czujniki z sygna³em 

wyjœciowym czêstotliwoœciowym. Na przyk³ad w samochodach Ford 

sygna³ wyjœciowy z czujnika ciœnienia ma postaæ fali prostok¹tnej, której 

czêstotliwoœæ jest najwiêksza przy zatrzymanym silniku i w³¹czonym 

zap³onie. Przy zerowym podciœnieniu czêstotliwoœæ sygna³u wynosi 

160 Hz. Po uruchomieniu silnika czêstotliwoœæ maleje do oko³o 100 Hz.

Tensometryczne czujniki ciœnienia w kolektorze dolotowym (rysunek 

poni¿ej) zbudowane s¹ w oparciu o uk³ady tensometrycznego pomiaru 

odkszta³cenia membrany. Zasada ich dzia³ania polega na pomiarze 

ró¿nicy ciœnieñ po obu stronach membrany (z jednej strony ciœnienia 

atmosferycznego a z drugiej ciœnienia w kolektorze dolotowym). Ró¿nica 

ciœnieñ powoduje odkszta³cenie membrany rejestrowane przez uk³ad 

tensometryczny i przekazywane w postaci sygna³u napiêciowego 

do uk³adu wzmacniacza.

Budowa tensometrycznego czujnika ciœnienia w kolektorze dolotowym:
1 komora podciœnienia, 2 przepona, 3 membrana, 4 czujnik tensometryczny, 

5 pokrywa, 6 czujnik, 7 korpus czujnika

1 2 3 4 5

6 7
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Na powy¿szym rysunku pokazano wygl¹d czujnika ciœnienia firmy Delco, 

zastosowanego w uk³adzie sterowania samochodu Polonez 1.6 GSI. 

Rysunki poni¿sze przedstawiaj¹ wygl¹d, sposób umocowania oraz 

charakterystykê czujnika ciœnienia firmy Delco, zastosowanego 

w uk³adzie sterowania samochodu Lublin II. Tablica poni¿szej zawiera 

charakterystykê tego czujnika. Pomiar ciœnienia w uk³adzie dolotowym 

stosuje siê równie¿ w systemie sterowania silnika Saab Trionic. 

Wartoœci napiêcia wyjœciowego wahaj¹ siê pomiêdzy 0,4 V przy 

75 kPa podciœnienia do 3,3 V przy 75 kPa nadciœnienia. Czujnik ciœnienia 

bezwzglêdnego u¿ywany jest równie¿ do pomiaru ciœnienia 

barometrycznego co pozwala na ustalenie parametrów pracy 

w zale¿noœci od wysokoœci nad poziomem morza.

Wygl¹d czujnika ciœnienia uk³adu sterowania wtryskiem wielopunktowym 
w silniku samochodu Polonez 1.6 GSIp

Sposób umocowania czujnika ciœnienia firmy Delco 
w kolektorze dolotowym silnika Ho³dem 2.2 MPFI samochodu Lublin II, 
wygl¹d czujnika firmy Delco od strony z³¹cza elektrycznego oraz wygl¹d 

wnêtrza wspó³czesnego czujnika ciœnienia uk³adu sterowania Saab Trionic
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Charakterystyka czujnika ciœnienia w kolektorze dolotowym

Charakterystyka czujnika ciœnienia w kolektorze dolotowym firmy Delco 

Zakres pomiarowy 20...105kPa 

Wytrzyma³oœæ membrany 600KPa  

Czas reakcji 10ms  

Napiêcie zasilania < 4,75...5,25V 

Pr¹d zasilania < 10mA  

Rezystancja > 50k  Ù  

Temperatura pracy  
0

40...+125 C 

http://warsztaty.samochodowka.internetdsl.pl
/serwishdd/poradnik/elek_autom/czujniki/czujnik1.htm
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Ryszard Ma³ek

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich w Kole nr 3 

przy Grupie Azoty SA w Tarnowie

W dniu 8 lutego 2019 roku w salach restauracji Kasyno odby³o siê 

noworoczne spotkanie cz³onków Ko³a nr 3 Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich przy Grupie Azoty SA w Tarnowie.  Prezes Ko³a – kol. Roman 

Kuczek, tradycyjnie zadba³ o uroczyst¹ oprawê i podnios³y nastrój 

imprezy. Krótkim powitaniem wprowadzi³ zgromadzonych w klimat 

obchodów jubileuszu 100-lecia SEP oraz przedstawi³ osoby, które swoj¹ 

obecnoœci¹ uœwietni³y zgromadzenie. 

Wœród goœci którzy przyjêli zaproszenie znaleŸli siê: wiceprezes 

Zarz¹du Grupy Azoty S.A. w Tarnowie pan Witold Szczypiñski, Cz³onek 

Zarz¹du Grupy Azoty S.A. w Tarnowie Pan Artur Kopeæ oraz prezes 

Zarz¹du Tarnowskiego Oddzia³u SEP pan Janusz Onak. Do udzia³u 

w imprezie zaproszenie przyjêli równie¿: Dyrektor Centrum Energetyki 

w Grupie Azoty S.A. Pan Zbigniew Wadach, Prezes Zarz¹du ELZAT 

Sp. z o.o. Pan Jaros³aw Lipiñski, cz³onek Rady Nadzorczej Grupy 

Azoty S.A. Pan Roman Romaniszyn. Wœród zaproszonych i obecnych na 

sali goœci znaleŸli siê równie¿ wiceprezes tarnowskiego oddzia³u NOT 

Pan Antoni Maziarka, oraz byli prezesi Ko³a SEP nr 3 przy Grupie Azoty 

S.A. Panowie Julian Pó³koszek i W³adys³aw £abuz. Goœciem honorowym 

dorocznego forum, jak nakazuje wieloletnia tradycja by³ znany tarnowski 

historyk pan Antoni Sypek. 

Otwieraj¹c spotkanie prezes Roman 

Kuczek serdecznie powita³ wszystkich 

zebranych, a w szczególnoœci zaproszonych 

goœci. W swym wyst¹pieniu nakreœli ³ 

planowany przebieg uroczystoœci 100 - lecia 

Stowarzyszenia, jakie organizowane bêd¹ 

w naszym mieœcie. Dowiedzieliœmy siê, ¿e 

g³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê w dniu 23 maja 

w tarnowskim Ratuszu. Na dzieñ 31 maja 

zaplanowano du¿¹ imprezê plenerow¹ 

dla wszystkich cz³onków SEP. Piknik 

odbêdzie siêna terenach rekreacyjnych 

w podtarnowskich Dwudniakach.
Rys. 1  Roman Kuczek Prezes SEP 

przy Grupie Azoty S.A.



Zebrani zostali poinformowani równie¿ o planach zwi¹zanych 

z centralnymi obchodami 100-lecia SEP, które odbêd¹ siê w dniach 6 – 7 

czerwca w Warszawie. Przedstawiony zosta³ tak¿e przebieg spotkania 

z prezesem Zarz¹du Centralnego SEP panem Piotrem Szymczakiem, 

którego wynikiem jest zaproszenie Prezesa SEP do odwiedzin 

w tarnowskim oddziale po³¹czone ze zwiedzeniem Grupy Azoty S.A. 

W kolejnym kroku, omawiaj¹c sprawy organizacyjne, prezes Roman 

Kuczek powiadomi³ o uchwale zwiêkszaj¹cej wysokoœæ sk³adek 

cz³onkowskich oraz o zasadach ich naliczania. Koñcz¹c sw¹ wypowiedŸ, 

jako ¿e spotkanie posiada³o charakter Noworoczny, z³o¿y³ zebranym 

¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2019 roku.

Nastêpnie, o zabranie g³osu poproszony zosta³ prezes tarnowskiego 

oddzia³u SEP, pan Janusz Onak. Witaj¹c zebranych, prezes Onak  

zwróci³ uwagê  na cechê szczególne struktury oddzia³u SEP w Tarnowie. 

Na podstawie krótkiej analizy wykaza³, ¿e na 11 funkcjonuj¹cych 

w mieœcie kó³, role wiod¹ce przejê³y: Ko³o nr 1 przy Spó³ce TAURON 

zwi¹zane z energetyk¹ zawodow¹ oraz ko³o nr 3 przy Grupie Azoty S.A. 

kojarzone g³ównie energetyk¹ przemys³ow¹. Kontynuuj¹c wypowiedŸ, 

Prezes Janusz Onak z³o¿y³ podziêkowania dla Prezesa Romana Kuczka, 

kol. W³adys³awa £abuza i ca³ego Zarz¹du Ko³a nr 3 za wzorow¹ 

wspó³pracê. Wyra¿aj¹c uznanie za wysoki poziom zorganizowanej przez 

nasze ko³o Konferencji „Energetyka Przemys³owa” podziêkowa³ za 

dobrze wype³nian¹ misjê promowania tego zagadnienia. Osobne wyrazy 

uznania i podziêkowanie otrzyma³ Zarz¹d Grupy Azoty S.A. za udzielane 

wsparcie dla dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Nie ma w¹tpliwoœci, i¿ bez 

udzielanej przez Zarz¹d i Kierownictwo Zak³adu pomocy, dzia³alnoœæ 

grupy nie by³aby mo¿liwa. Dalsza czêœæ wyst¹pienia poœwiêcona by³a 

omówieniu spraw organizacyjnych Stowarzyszenia i obchodom 

uroczystoœci 100-lecia SEP. Skrótowo omówione zosta³y zasady 

finansowania Stowarzyszenia w kontekœcie podjêtej przez Zarz¹d 

G³ówny uchwa³y o zmianie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich. 

Przedstawiony zosta³ równie¿ plan organizacji 100-lecia Stowarzyszenia 

tj. ju¿ wspomnianych uroczystoœciach g³ównych w Ratuszu, plenerowej 

imprezie o charakterze rekreacyjnym oraz o planowanym w miesi¹cu 

wrzeœniu wyjeŸdzie do Lwowa. W skrócie omówiona zosta³a te¿ 

wycieczka do Chin, która jak Prezes okreœli³, oprócz zainteresowania 

wzbudzi³a zarówno te pozytywne jak i negatywne reakcje. Prezes Onak 

zaznaczy³, ¿e tak du¿e przedsiêwziêcie Tarnowski Oddzia³ podj¹³ 
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wy³¹cznie ze wzglêdu na okazjonalny charakter wycieczki (100 - lecie 

Stowarzyszenia) i wskaza³ na optymalny i przejrzysty sposób rekrutacji 

uczestników. Koñcz¹c wypowiedŸ z³o¿y³ zebranym ¿yczenia pomyœlnoœci 

w 2019 roku o dalszej owocnej wspó³pracy na niwie dzia³alnoœci 

Stowarzyszenia. 

Tarnowski Zak³ad nie wypad³ jednak najgorzej poniewa¿ wspomniane 

k³opoty skompensowane zosta³y przez Segment Tworzyw. Z nieukrywan¹ 

dum¹ us³yszeliœmy, ¿e elektroenergetyka stanowi krwioobieg zak³adu. To 

niezwykle satysfakcjonuj¹ce stwierdzenie na pewno mile zosta³o przyjête 

przez cz³onków ko³a. Tym bardziej, ¿e przez ostatnie lata, przy silnym 

lobby promuj¹cym podstawowe segmenty produkcji, ta wa¿na dziedzina 

jakby nie by³a zauwa¿ana. Prezes Szczypiñski poinformowa³, ¿e zak³ad 

znajduje siê w przededniu wa¿nych strategicznych decyzji dotycz¹cych 

Elektrociep³owni. Decyzje te maj¹ mieæ decyduj¹cy wp³yw  na jej pracê 

w przeci¹gu najbli¿szych kilkunastu lat. Nie zdradzaj¹c szczegó³ów, 

w sposób niezwykle tajemniczy prezes zakomunikowa³, ¿e w tarnowskich 

zak³adach nast¹pi dopasowanie energetyki do portfela produktów. 

Projekt ma na celu maksymalne wykorzystanie energii z procesów 

chemicznych w sposób, który ostatecznie nada energetyce tarnowskich 

zak³adów bardzo oryginalny kszta³t z punktu widzenia Grupy. Na koniec 

¿yczy³ wszystkim pomyœlnego roku i wspólnego wysi³ku na rzecz 

stworzenia dobrego uk³adu, który bêdzie móg³ przetrwaæ nastêpne 20 lat.

Przechodz¹c do kolejnego punktu, gospodarz 

spotkania – prezes Roman Kuczek, poprosi³ 

o wypowiedŸ wiceprezesa Grupy Azoty Pana 

Witolda Szczypiñskiego. Prezes ciep³ymi 

s³owami powita³ zebranych. Podziêkowa³ 

za zaproszenie i rzeteln¹ pracê w zak³adzie. 

Przy tego typu spotkaniach prezesi zwykle 

pytani s¹ o kondycjê zak³adu i plany 

na przysz³oœæ. Wychodz¹c naprzeciw 

oczekiwaniom prezes Witold Szczypiñski 

przedstawi³ garœæ informacji z tego zakresu. 

Dowiedzieliœmy siê, ¿e w ostatnim roku, 

wstêpne analizy finansowe dla Grupy Azoty  nie 

s¹ korzystne. Z³o¿y³y siê na to g³ównie ogólne 

problemy na rynku nawozowym.

Rys. 2  Witold Szczypiñski 
Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor 
Generalny Grupy Azoty S.A.
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Nastêpnym mówc¹ poproszonym 

o zabranie g³osu by³ Dyrektor Centrum 

Energetyki pan Zbigniew Wadach, który 

odnosz¹c siê do s³ów przedmówcy 

w y r a z i ³  z a u f a n i e  d l a  d z i a ³ a ñ  

podejmowanych przez Zarz¹d oraz 

w ia rê  w p raw id ³owoœæ  decyz j i  

podejmowanych na rzecz rozwoju 

energetyki w Grupie Azoty S.A. 

Zadeklarowa³ równie¿ wspó³pracê 

z Prezesem tarnowskiego oddzia³u 

SEP panem Januszem Onakiem 

w organizacji obchodów 100 - lecia 

Stowarzyszenia.

Kolejnym goœciem poproszonym 

o zabranie g³osu by³ wiceprezes 

tarnowskiego oddzia³u NOT pan Antoni 

Maziarka. W tym miejscu nale¿y zwróciæ 

uwagê, ¿e choæ pan prezes Maziarka 

jest  osob¹ powszechnie znan¹ 

w naszym kole ( g³ównie z pe³nionej 

w latach ubieg³ych funkcji prezesa 

oddzia³u SEP), to w obecnej roli 

wyst¹pi³ po raz pierwszy. Rozwijaj¹c 

wypowiedŸ prezesa Onaka dotycz¹c¹ 

organizowanej wycieczki do Lwowa, 

przybli¿y³ historiê Stowarzyszenia oraz 

miejsc, w których ta organizacja siê

zawi¹zywa³a. Na terenie obecnej Polski miastami, w których powsta³y 

pierwsze oddzia³y by³y Warszawa, Kraków i Sosnowiec, jednak jak 

wynika z faktów historycznych to w³aœnie Lwów by³ tym miastem, gdzie 

jeszcze przed 1919 rokiem powsta³ pierwszy zal¹¿ek organizacji. 

Obecnie na Politechnice Lwowskiej znajduje siê bardzo du¿e archiwum 

gromadz¹ce materia³y dotycz¹ce Stowarzyszenia pochodz¹ce z tego 

okresu. Polskie Organizacje Techniczne nawi¹za³y blisk¹ wspó³pracê 

z w³adzami Politechniki Lwowskiej i prowadzi³y rozmowy w celu 

pozyskania tych¿e materia³ów. Na chwilê obecn¹ w Opolu powsta³a
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Rys. 3  Zbigniew Wadach 
Dyrektor Centrum Energetyki 
Grupa Azoty S.A.

Rys. 4  Antoni Maziarka Wiceprezes 
NOT w Tarnowie



Pracownia Historyczna, w której dziêki uprzejmoœci strony Ukraiñskiej 

zgromadzono spor¹ czêœæ archiwów Stowarzyszenia. Kontynuuj¹c 

wypowiedŸ prezes Maziarka przybli¿y³ zebranym rolê jak¹ pe³ni NOT 

w strukturach organizacji technicznych. Jak wynika z treœci wypowiedzi, 

NOT jest federacj¹ zrzeszaj¹c¹ organizacje techniczne. Tak wiêc sama 

organizacja nie posiada w³asnych cz³onków, cz³onkami natomiast s¹ 

stowarzyszenia. SEP jest wiêc jednym z cz³onków zrzeszenia Organizacji 

Naukowo Technicznych NOT. Jako federacja tarnowski oddzia³ NOT 

zajmuje siê g³ównie organizacj¹ szkoleñ i konferencji, co zasadniczo 

stanowi trzon wp³ywów do Oddzia³u. Zamykaj¹c wypowiedŸ prezes 

Antoni Maziarka skierowa³ s³owa zaproszenia do brania udzia³u we 

wspomnianych kursach i konferencjach, g³ównie kieruj¹c je do Zarz¹dów 

Spó³ki Tauron i Grupy Azoty. Z³o¿y³ równie¿ ¿yczenia owocnej wspó³pracy 

i pomyœlnoœci w podejmowanych dzia³aniach w roku 2019.

WypowiedŸ prezesa Maziarki koñczy³a tê czêœæ spotkania, w której 

zabierali g³os zaproszeni goœcie. Nie by³ to jednak koniec czêœci oficjalnej, 

bo jak nakazuje tradycja o g³os poproszony zosta³ historyk miasta 

Tarnowa pan Antoni Sypek. Pan Antoni wprowadzi³ zebranych 

w atmosferê obchodów 100 - lecia Stowarzyszenia opieraj¹c siê na 

obchodach 100-lecia Pañstwa Polskiego. Jak zwykle w sposób niezwykle 

sugestywny nakreœli³ historiê odzyskiwania niepodleg³oœci w kontekœcie 

wydarzeñ jakie mia³y miejsce w Tarnowie. Charakterystycznym g³osem 

pe³nym atencji i zaanga¿owania opisa³ zdarzenia z 20 paŸdziernika 1918 

roku, kiedy to gimnazjaliœci ze Strzelca, z Soko³a, wspierani przez oddzia³ 

20-go pu³ku piechoty, wyszli na ulice miasta by rozbrajaæ zaborcze wojsko 

austriackie. W sposób niezwykle sugestywny opisa³ patriotyczny heroizm 

ówczesnej m³odzie¿y polskiej, której postawa do dziœ jest wzorem mi³oœci 

do ojczyzny. Nastêpnie, cofaj¹c siê w czasie o pó³ wieku, p³ynnie 

przeszed³ to historii Politechniki Lwowskiej, której absolwenci stali siê 

wielkimi postaciami polskiej nauki i techniki. Opisuj¹c Towarzystwo 

Politechniczne, przypomnia³, ¿e w Tarnowie ju¿ w 1890 roku istnia³ oddzia³ 

tego stowarzyszenia zrzeszaj¹cy in¿ynierów i techników w tym równie¿ 

elektryków. Wspomnia³ o wielkim naszym rodaku Romanie Dzieœlewskim. 

Ten niezwyk³y tarnowianin by³ pierwszym polskim profesorem 

elektrotechniki i rektorem Politechniki Lwowskiej. Za swoj¹ dzia³alnoœæ 

zyska³ miano nestora polskiej elektryki. Opisuj¹c rozwój przemys³u 

w Galicji, pocz¹wszy od budowy tarnowskiej elektrowni, przez budowê 

Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków Azotowych – obecnej Grupy Azoty –
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przypomnia³ tak œwietne osobistoœci jak Jan Studniarski, czy Romuald 

Wowkonowicz.  Podkreœli³ z naciskiem, ¿e w tamtych latach Tarnów têtni³ 

bogatym ¿yciem techniczno- in¿ynierskim, a wœród mieszkañców 

znajdowa³o siê wiele znakomitych postaci nauki, techniki i biznesu. 

Opisane zosta³o równie¿ zebranie za³o¿ycielskie, jakie mia³o miejsce 

w Warszawie w dniach 7 – 9 czerwca 1919 roku, na którym to powsta³o 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jak wszystkie opowieœci i ta by³a 

pe³na emocjonalnych akcentów i pe³nego pasji podejœcia do historii – 

szczególnie historii zwi¹zanej z naszym miastem. Bardzo szczegó³owo 

opisana zosta³a historia tarnowskiego oddzia³u SEP. Od czasu powstanie 

do chwili obecnej. Trudno jest w ca³oœci oddaæ zarówno charakter jak 

i klimat opowieœci pana Antoniego Sypka. Myœlê ¿e zarówno ta prelekcja, 

jak i postaæ tarnowskiego historyka zas³uguj¹ na oddzieln¹ relacjê.

Koñcz¹c czêœæ oficjaln¹ prezes Roman Kuczek serdecznie podziêkowa³ 

znakomitym goœciom za przybycie, zabranie g³osu i udzielane wsparcie, 

natomiast wszystkich zebranych poprosi³ o zgromadzenie siê w celu 

wykonania pami¹tkowej fotografii. Tu zwraca uwagê pewien fakt, który 

warto odnotowaæ. Poniewa¿ pami¹tkowa fotografia równie¿ sta³a siê 

sta³ym elementem tych spotkañ, nie trudno zauwa¿yæ, ¿e ko³o w obecnym 

sk³adzie nie mieœci siê ju¿ w kadrze. Zauwa¿alny jest wiêc sta³y nabór 

nowych cz³onków. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e obecny zarz¹d ko³a znalaz³ 

receptê na pozyskiwanie nowych cz³onków, ale mo¿e warto przy tej okazji 

wspomnieæ, ¿e nie zawsze tak by³o. Do koñca lat dziewiêædziesi¹tych, 

ko³o stanowi³o hermetyczn¹ grupê o sta³ym sk³adzie, która rok po roku 

odnotowywa³a spadek liczebnoœci z powodu naturalnych odejœæ na 

emerytury. Dopiero w latach dwutysiêcznych znalaz³ siê entuzjasta 

z energi¹, zapa³em i nowym pomys³em na reaktywacjê struktur. Tym 

entuzjast¹ by³ ówczesny wiceprezes Spó³ki ELZAT pan W³adys³aw

57

Rys. 5  Zarz¹d Grupy Azoty S.A. oraz przedstawiciele SEP i zaproszeni goœcie



58

£abuz, który wraz z nie¿yj¹cym ju¿ Boles³awem Kurowskim oraz kolegami 

Julianem Pó³koszkiem, Alfredem Perzem, Romanem Stadnickim 

i kilkoma innymi dzia³aczami o¿ywili, odm³odzili i rozbudowali ko³o nr 3 

przy Grupie Azoty. Wydaje siê, ¿e przy tej okazji warto podziêkowaæ 

by³emu prezesowi ko³a panu W³adys³awowi £abuzowi oraz jego 

ówczesnym wspó³pracownikom za trud który w³o¿yli w rewitalizacjê 

organizacji.

Czêœæ nieoficjalna, rozpoczêta obiadem, owocowa³a we wzajemne 

rozmowy zawodowe i pozazawodowe. Koledzy wymieniali 

doœwiadczenia, ale równie¿ ¿artowali i wspominali ró¿ne etapy z ¿ycia 

zak³adu, od czasów do których da siê siêgn¹æ pamiêci¹ do chwili obecnej. 

W zale¿noœci od osób zebranych przy stoliku, wspominano lata 

w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wieku zgromadzonych. Nie 

brakowa³o anegdot z ¿ycia i dzia³alnoœci, znanych postaciach z naszego 

œrodowiska oraz wspomnieñ o ludziach, którzy swoj¹ postaw¹ i wiedz¹ 

zapisali siê na kartach historii fabryki. Ca³oœæ odby³a siê w mi³ej, 

kole¿eñskiej atmosferze. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e spotkanie 

by³o sukcesem, pogratulowaæ prezesowi Romanowi Kuczkowi wprawy 

w organizowaniu tego typu zgromadzeñ oraz ¿yczyæ by w przysz³oœci nie 

straci³ zapa³u do pe³nienia tej b¹dŸ co b¹dŸ spo³ecznej funkcji.

PODZIÊKOWANIE ZA UDZIA£ 

W SPOTKANIU NOWOROCZNYM CZ£ONKÓW 

KO£A SEP PRZY GRUPIE AZOTY S. A.

W imieniu Zarz¹du Ko³a SEP przy Grupie Azoty S.A. pragnê 

serdecznie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom spotkania 

noworocznego, na czele z Prezesem Witoldem Szczypiñskim i Prezesem 

Arturem Kopciem. W szczególnoœci dziêkujê za  wyg³oszone w trakcie 

spotkania przemówienia. Spotkanie wi¹za³o siê równie¿ z wa¿nym 

wydarzeniem, tj. 100 - leciem powstania Stowarzyszenia. Wydarzenie to 

przybli¿y³ zebranym, historyk miasta Tarnowa Antoni Sypek, któremu 

sk³adam wyrazy podziêkowania. 

Mam nadziejê, ¿e tegoroczne spotkanie by³o okazj¹ zarówno do 

wzajemnej wymiany myœli jak i lepszego poznania siê. 

                     Roman Kuczek

              Prezes Ko³a SEP przy Grupie Azoty S.A. 



R
ys

. 6
  U

cz
es

tn
ic

y 
sp

o
tk

an
ia

 n
o

w
o

ro
cz

n
eg

o

59



60

                                            Spis treœci

1.  Z ¿ycia Oddzia³u    2 - 3

 Antoni Maziarka

2.  Zanim powsta³o Stowarzyszenie Elektryków Polskich   4 - 14 

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemys³aw Sad³owski                                                  

3.  Oddzia³ Tarnowski SEP w 100 - lecie organizacji                 15 - 17

Jerzy Zg³obica       

4 Kryptografia i tajemnica “ENIGMY”                  18 - 27

Edward Tutaj

5.  AMIplus                27 - 30

Mariusz Jurczyk, marcin Golemo          

6.  Technika przeciwwybuchowa i systemy bezpieczeñstwa                     31                                         

 Plakat

7.  Sukces uczniów ZST w Tarnowie                               32 - 33

           Robert Hosaja

8.  Badania instalacji elektrycznych i najczêœciej pope³niane

 b³êdy przy ich wykonywaniu                                                       33 - 46

Fryderyk £asak

9. Technika samochodowa c.d.                                          47 - 51

 Andrzej Liwo

    10. Noworoczne spotkanie w Kole nr 3 przy Grupie Azoty S.A.       52 - 59                                                  

Ryszard Ma³ek                                                      

    11. Spis treœci                                                                                              60 

                                     



www.sep-tarnow.com.pl
Oddzia³ Tarnowski SEP, 33-100 Tarnów, Rynek 10

Oœrodek Rzeczoznawstwa SEP
oœwiadczy us³ugi we wszystkich dziedzinach:

 Oddzia³ Tarnowski SEP
oferuje us³ugi w zakresie:

kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych (wszystkie grupy);
egzaminy kwalifikacyjne dla osób na stanowiskach EKSPLOATACJI 
I DOZORU w zakresach: elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym;
kursy specjalistyczne w zakresie doskonalenia zawodowego w tym miêdzy 
innymi szkolenia praktyczne na poligonie;
organizacja imprez naukowo - technicznych (konferencje, seminaria);
opiniowanie wniosków w sprawie nadania rekomendacji dla wyborów
i us³ug w bran¿y elektrycznej;
sprzeda¿ materia³ów szkoleniowych;
dzia³alnoœæ informacyjna i doradztwo techniczne;
reklama w Biuletynie Oddzia³u tarnowskiego



Zajêcia teoretyczne i praktyczne prowadzone s¹ na Poligonie Szkoleniowym 
przy ul. Kryszta³owej w Tarnowie przez doœwiadczonych wyk³adowców
i instruktorów z wykorzystaniem narzêdzi i materia³ów dydaktycznych  
zapewniaj¹cych wysoki poziom szkolenia.

Oddzia³ Tarnowski  SEP 
organizuje szkolenia teoretyczno - praktyczne

na Poligonie Szkoleniowym w Tarnowie
w zakresie:

Terminy kursów s¹ dostosowane do wymagañ zainteresowanych, miêdzy 
innymi mog¹ odbywaæ siê równie¿ w godzinach popo³udniowych.

Szczegó³owych informacji na temat czasu trwania poszczególnych 
kursów, wymagañ stawianych kandydatom oraz kosztów udzielaj¹:

00 00        Marta Gubernat - tel. 14 631 13 29 w godz. 7  - 15 
00 00        Dorota Koziara - tel. 14 621 68 13 w godz. 11  - 15 
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