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19-22.05.2022r. – Wycieczka w Beskid Śląski 

W dniach 19-22.05.2022 roku Zarząd Oddziału Płockiego SEP zorganizował wycieczkę techniczno-integracyjną dla 

naszych członków. Program wycieczki obfitował w wiele atrakcji. 

    

Pierwszego dnia bardzo wczesnym rankiem wyjechaliśmy z Płocka do Żywca, gdzie zwiedziliśmy m.in. Stary 

Zamek oraz Park Miniatur. Później przeszliśmy z centrum Żywca górskim szlakiem przez Grojec do Muzeum Browaru 

Żywiec, które jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Zwiedzanie 

połączone było, a jakże, z degustacją piwa pochodzącego z tego Arcyksiążęcego Browaru. Następnego dnia z 

samego rana wyjechaliśmy do Koniakowa zwiedzić Muzeum Koronki Koniakowskiej, podczas której wysłuchaliśmy 

ciekawej prelekcji o historii i rozwoju szydełkowej tradycji, która znana i podziwiana jest na całym świecie. 

Otrzymaliśmy informację, że jest możliwość wykonania z koronki naszego baneru... W dalszej części zwiedziliśmy 

zabytkową chatę z XIX wieku Jana Kawuloka w Istebnej wraz wysłuchaliśmy ciekawych informacji, anegdot o życiu 

i zwyczajach mieszkańców i rodziny Jana Kawuloka mieszkającej w tej chacie. Dowiedzieliśmy się, że w gwarze 

góralskiej elektryk określany jest jako "świecidrutek", zabawne, ale bardzo barwne określenie naszego zawodu. 

Kolejnym elementem było odwiedzenie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej, podczas której żona znanego 

himalaisty Pani Cecylia Kukuczka opowiedziała o najważniejszych momentach związanych z życiem i zdobywaniem 

14-tu ośmiotysieczników przez swojego męża oraz o tragicznym w skutkach dniu podczas wspinania się na 

legendarnej południowej ściany Lhotse, w czasie której Jerzy Kukuczka odpadł od ściany i zginą u jej podstawy w 

1989 roku. Do tej pory, o czym mogliśmy przekonać się z szeregu pamiątek, żywa jest pamięć o tym legendarnym 

polskim himalaiście. Mogliśmy się również dowiedzieć, że Jerzy Kukuczka był z wykształcenia elektrykiem! 

    

Po przejechaniu do Ustronia wjechaliśmy kolejką linową pod Czantorię po czym weszliśmy szlakiem na szczyt 

Czantorii. Wytrwali weszli jeszcze na wieżę widokową, z której mogliśmy podziwiać piękne widoki Beskidu Śląskiego. 

Oczywiście żelaznym punktem było skosztowanie schłodzonego czeskiego piwa. Po zejściu na dół do Ustronia 

przejechaliśmy do Wisły, gdzie spacerowaliśmy po głównym deptaku w centrum. 21 maja z samego rana udaliśmy 

https://www.muzeum-zywiec.pl/
https://www.muzeum-zywiec.pl/
https://muzeumbrowaru.pl/pl/muzeum
https://muzeumbrowaru.pl/pl/muzeum
https://centrumkoronkikoniakowskiej.pl/muzeum/
http://chatakawuloka.eu/
https://jerzykukuczka.com/pl/izba-pamieci/
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się do Bielska Białej skąd rozpoczęliśmy najbardziej górski dzień w czasie naszej  wycieczki. Kolejką gondolową 

wjechaliśmy na Szyndzielnię, a później poprzez szczyt Klimczoka, schroniska górskie 

na Szyndzielni i Klimczok zeszliśmy pięknym widokowym szlakiem do centrum Szczyrku. Wieczorem przy ognisku 

bawiliśmy się do późnych godzin przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu. Niedziela 22 maja była ostatnim dniem 

naszej wycieczki oraz dniem powrotu do domu, niestety. W czasie drogi powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Obóz koncentracyjny w Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych 

i ośrodków zagłady. Pomimo widocznej do tej pory tragedii, która spotkała miliony osób jest to konieczny punkt do 

zwiedzenia dla każdego. Bardzo znamienne i aktualne, szczególnie w tych czasach, są słowa amerykańskiego 

filozofa George Santayana, które znajdują się na wejściu do jednego z bloków więziennych – „Kto nie pamięta historii 

skazany jest na jej ponowne przeżycie”. Nic dodać, nic ująć. Był to niewątpliwie najbardziej nostalgiczny element naszej 

wycieczki. Mamy nadzieję, że te kilka dni spędzone we własnym gronie pozwoliły lepiej się poznać, zintegrować i 

trochę zapomnieć o czekających nas już za chwilę sprawach. Pogoda przez cały czas dzielnie wspomagała nas w 

tych przeżyciach. W czasie wycieczki był z nami przez cały czas przewodnik górski i nie tylko, Paweł Pabian, od 

którego mogliśmy dowiedzieć się więcej o tych pięknych górach. 

 

   

Do następnego spotkania, wkrótce….. 

https://www.szyndzielnia.com.pl/
http://www.schroniskoklimczok.com.pl/
https://www.auschwitz.org/
https://www.auschwitz.org/
https://kronikapodroznika.pl/o-mnie/
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09-12.09.2021r. - Wycieczka w Pieniny 

W dniach 9-12 września 2021 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP wycieczka 

techniczno-integracyjna w Pieniny. Podczas tej trwającej 4 dni wycieczki mieliśmy okazję do zwiedzenia wielu 

ciekawych miejsc tego uroczego zakątka Polski. 

 

Fot.1 Niedzica, zapora, w tle  

Zamek Dunajec 

 

 

 

 

 

 

Program wycieczki był bardzo bogaty uwzględniający m.in. część techniczną jak i turystyczną. Zwiedziliśmy z 

przewodnikiem m.in. Rynek Główny w Krakowie, Zamek w Niedzicy. Pływaliśmy statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, 

uczestniczyliśmy w "obowiązkowym" spływie tratwami po Dunajcu oraz zaliczyliśmy wędrówkę po górach. W części 

technicznej mieliśmy okazje zapoznać się również z funkcjonowaniem i działalnością Kopalni Węgla Brunatnego w 

Bełchatowie oraz Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Istotnym elementem była również możliwość integracji 

uczestników przez te kilka dni. W czasie wyjazdu propagowaliśmy przypadającą w tym roku 75 rocznicę powstania 

naszego Oddziału Płockiego SEP. 

 

Fot.2 Przełom Białki 

 

 

 

 

 

Jesteśmy przekonani, że ten wyjazd pozostanie w pamięci uczestników przez długi czas. mamy nadzieję, że 

uczestnicy wrócą w ten region jeszcze nie raz. Dziękujemy za udział w wyjeździe i.... do zobaczenia na następnych 

wyprawach zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP. 
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17-19.05.2019r. – Wycieczka w Bieszczady 

 

W dniach 17-19 maja 2019 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP wycieczka 

techniczno-integracyjna w Bieszczady. Pierwszego dnia zwiedziliśmy szczytowo-pompową Elektrownię 

Wodną Solina wraz z zaporą położoną nad pięknym Jeziorem Solińskim zwanym Morzem Bieszczadzkim. Odbyliśmy 

również rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze. Drugiego dnia odbyliśmy przejażdżkę kolejką bieszczadzką z 

Majdanu do Balnicy wzdłuż Solinki, zwiedziliśmy zabytkową cerkiew w Smolniku oraz weszliśmy na Połoninę 

Wetlińską z Przełęczy Wyżnej do schroniska Chatka Puchatka. Po wejściu okazało się, że trafiliśmy na moment 

kręcenia filmu o legendzie Bieszczad, przez ponad 50 lat opiekunie kultowego schroniska Chatka Puchatka, Lutku 

Pińczuku. Filmowy nakręcili parę kadrów z naszym udziałem w towarzystwie głównego bohatera, a zwiastun filmu 

można zobaczyć pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYx7wD5Jrz8&fbclid=IwAR3OPf4Z0nXuSDmeRSYx7wB9D8vpa-

ilFnuTdaf5AI8WKjR_fmSmaiKE0K0 

 

 

Wieczorem po kolacji, przy ognisku bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. W drodze powrotnej do domu 

zwiedziliśmy rynek w Sanoku, zamek oraz skansen. Przez cały ten okres towarzyszył nam przewodnik górski Paweł 

Pabian (www.perfectprogress.pl), który w barwny sposób opowiadał nam nie tylko o zwiedzanych miejscach, ale 

też o innych atrakcjach Bieszczad. 

Więcej > Bieszczady_2017.pdf 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYx7wD5Jrz8&fbclid=IwAR3OPf4Z0nXuSDmeRSYx7wB9D8vpa-ilFnuTdaf5AI8WKjR_fmSmaiKE0K0
https://www.youtube.com/watch?v=YYx7wD5Jrz8&fbclid=IwAR3OPf4Z0nXuSDmeRSYx7wB9D8vpa-ilFnuTdaf5AI8WKjR_fmSmaiKE0K0
http://www.perfectprogress.pl/
http://sepplock.pl/upload/Bieszczady_2017.pdf
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20.10.2018r. -  Zwiedzanie Elektrowni blok gazowo-parowy  ORLEN SA  
 

W dniu 29 października 2018 roku została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP 

wycieczka techniczna do najnowocześniejszego w Polsce bloku gazowo-parowego w Płocku 

znajdującego się na terenie ORLEN SA.  Elektrownia została uruchomiona na swoje parametry 

nominalne w czerwcu 2018 roku. Blok gazowo-parowy ma ok.600 MWe oraz 520 MWt. Będzie zużywał 

ok.0,8 mld metrów sześć. gazu rocznie, co łącznie z pozostałymi odbiorami gazu czyni ORLEN 

największym odbiorcą gazu w Polsce. Po jego uruchomieniu PKN ORLEN będzie w stanie 

wyprodukować i wprowadzić do krajowego systemu ok.7 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok.4,5% 

produkcji krajowej. W czasie zwiedzania przedstawiciele ORLEN zapoznali uczestników nie tylko z 

ciekawymi informacjami dotyczącymi planowania, przygotowania, realizacji oraz uruchomienia tej 

inwestycji, ale również oprowadzili uczestników po terenie elektrowni pokazując najbardziej istotne 

elementy tego obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 9 

 

13.09.2018r. -  Zwiedzanie Elektrowni Porąbka-Żar 

 

W dniu 13 września 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Oddział Płocki SEP zwiedzanie Elektrowni Szczytowo-

Pompowej Porąbka-Żar położonej w Międzybrodziu Bialskim. 

Elektrownia położona w malowniczym otoczeniu w kaskadzie rzeki Soły jest jedyną w Polsce elektrownią 

umieszczoną (sztolnie, komora główna elektrowni) pod ziemią w wydrążonych częściach góry Żar. Druga co do 

wielkości elektrownia tego typu w Polsce. Elektrownia wykorzystuje do swojej pracy dwa zbiorniki wodne – dolny 

Jezioro Międzybrodzkie, zlokalizowane pomiędzy dwoma zaporami – Tresna i Porąbka, oraz górny zbiornik, 

całkowicie sztuczny bez odpływu naturalnego, wybudowany na szczycie Góry Żar. 

 

 

Fot. Uczestnicy wycieczki na tle zbiornika górnego na szczycie Góry Żar 

Elektrownia wyposażona jest w cztery turbozepoły odwarcalne posiadające turbiny typu Francisa. Moc 

generatorowa wynosi 125MW a pompowa 135MW. Objętość zbiornika sztucznego pozwala na 4 godzinną pracę 

elektrowni z mocą szczytową. Napełnianie górnego zbiornika wodnego zajmuje przy pracy wszystkich zespołów w 

trybie pompowym przez ok.5,5 godz. 

Specjalne podziękowania dla kol. Zbigniewa Kotrysa Prezesa Koła SEP przy PGE Energia Odnawialna SA – 

Oddział ZEW Porabka Żar za umożliwienie zwiedzania w tym terminie oraz oprowadzenie i przekazanie ciekawych 

informacji o tym obiekcie. 

Zachęcamy do zwiedzenia tego obiektu, a do tego momentu do obejrzenia ciekawego filmu o tej elektrowni, 

przygotowanego wspólnie przez PGE Energia Odnawialna (właściciela elektrowni) i telewizję Discavery, 

dostępnego pod linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=IpB9NCED_oA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpB9NCED_oA
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27.06.2017r. -  Przed uruchomieniem nowego bloku energetycznego PKN ORLEN 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxbA_sirCsg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxbA_sirCsg

