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  Prof .A ndrzej By tnar by ł częstym uczestnikiem Symp ozj ów Maszy n Elektry czny ch 
 Andrzej Bytnar był człowiekiem wielu talentów , charakteryzujący się umysłem ścisłym , anal i-tycznym , jednocześnie muzykalny , obdarzony pięknym głosem i absolutnym słuchem . Kształcił się  

w klasie skrzypiec szkoły muzyczne j
.Pozazawodową pasją Jego życia był jednak sport .Uprawiał że-glarstwo , kajakarstwo i narciarstwo . Należał do Yacht Klubu , do Warszawskiego Towarzystwa  Ż

eglarskiego. By
ł też instruktorem na rciarskim. 

  
Pasje sportowe Andrzeja Bytnara 

Prof. Andrzej Bytnar zmarł 14 sierpnia 20 17 r . i spoczywa 
na Cmentarzu Służewskim Starym  

w Warszawie. Odszedł wybitny naukowiec, profesor, wspaniały człowiek, zawsze gotowy do pomocy koleżeńskiej. PROFESORZE będzie nam CIEBIE bardzo brakowało  

Sprawozdanie opracowali:  

Jerzy 
Przy by sz, Sy lwia Wróblewska,A nnaJ akubowska-

By tnar, (żona śp .p rof .A . By tnara)  
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XX Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyki 

W dniach 13-
15 września 20 17 roku odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Energetyki  

pt. „Innowacj e dla energety ki ”. Firma EthosEnergy Poland S.A .miała zaszczyt zaprosić uczestników do hotelu Zamek Biskupiw Janowie Podlaskim , gdzie historia łączy się z nowoczesnością . Zamek w Janowie Podlaskim jestjednym z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych turystycznie miej sc w regionie. To tutaj znaj-duje się najstarsza państwowa stadnina koni czystej krwi arabskiej .Centrum Konferencyjno –  Wypo-czynkowe ,składa się z odrestaurowanego Zamku Biskupów Łuckich ,budynku spa w zrekonstruowa-

nej starej stajni cugowej oraz Podzamcza, 
którego architektura nawiązuje do zabudowy folwarcznej

oraz stajni janowskich. 

 Fotograf ia zbiorowa uczestników konf erencj i W konferencji wzięło udział prawie dwustu uczestników .Wśród zaproszonych gości byli przed-

stawiciele uczelni technicznych, instytu
tów naukowych , elektrowni , elektrociepłowni , zakładówenergetycznych i osoby czynnie zaangażowane w rozwój polskiej i światowej energetyki .W konf

e-rencji uczestniczyło także wielu gości z zagranicy , czyniąc to spotkanie płaszczyzną do wymianymiędzynarodowych doświadczeń . Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawował Komitet Naukowy pod przewodnictwem  dr inż .Damiana Kardasa ,Dyrektora Ds. Technicznych i Rozwoju firmy EthosEnergy Poland S.A. W skład Komitetu Naukowego wchodzili : dr inż. Raf ał Maniara – sekretarz dr inż. Stef an Sieradzki – gość honorowy , p rof . dr hab. inż. Tadeusz Glinka – 
Politechnika Śląska, p rof . dr hab. inż. Marian Soiński – 
Politechnika Częstochowska, p rof . dr hab. inż.J erzy Skubis – Politechnika Opolska, dr hab. inż. Bronisław Drak – P

rof esor Politechniki Śląskiej , dr hab. inż.J an Zawilak –
 
Prof esor Politechniki Wrocławskiej , dr hab. inż.J erzy Przy by sz – Instytut Energetyki Warszawa, dr hab. inż. KazimierzJ agieła – 

Politechnika Częstochowska. Konferencję rozpoczął uroczyście mgr inż . Fryderyk Zębik , Prezes Zarządu ,Dyrektor NaczelnyEthosEnergy Poland S.A ., prezentując szerokie możliwości i ostatnie osiągnięcia firmy EthosEnergy
Poland S.A.  Po ceremonii otwarcia referat wprowadzający pt . „Wy zwania ip ersp ekty wy p olskiej energety ki wnaj bliższej dekadzie ” wygłosił dr Marcin Sienkiewicz . 
W drugim dniu konferencji obrady podzielono na trzy sesje: 

1. Produkcja, modernizacja, eksploatacja - maszy ny wiruj ące, transf ormatory i urządzenia
energetyczne, 

2. Monitoring i diagnostyka, 

3. Obliczenia i projektowanie. Pierwsza sesja tematyczna odbyła się pod przewodnictwem dr hab . inż . Jana Zawilaka ,profesoraPolitechniki Wrocławskiej i prof . dr hab . inż .Mariana Soińkiego .Referaty zaprezentowali przedst a-wiciele uczelni technicznych , instytutów badawczych , elektrowni oraz specjaliści firmy EthosEnergy
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Poland S.A . Dużym zainteresowaniem cieszyły się referaty autorstwa dr inż . Dariusza Barona i drinż .Rafała Maniary pt . „Modernizacja turbogeneratorów serii TWW realizowane przez EthosEnergyPoland S.A .” oraz dr inż .Macieja Wilka ,mgr inż .Arkadiusza Kulika ,mgr inż .Adama Kozakiewiczapt . „Autotransformator sieciowy 330MVA 410/ 123/ 15 ,75kV –  
nowy produkt Zakładu Transformato-rów EthosEnergy S.A .” ,a także referat napisany przez dr Ryszarda Nowickiego pt .„Krytyczne uwagi do SIWZów dotyczących bloków energetycznych w zakresie :nadzór stanu technicznego” . 

 

  
Prezes EthosEnergy Poland S.A.  mgr inż. Fry de

ry k Zębik otwiera konf erencj ę D
r inż. Damian Kardas, Dyrektor Ds. Technicz-

nych i Rozwoju  Historia Konferencji Energetyki 

  

W kuluarach obrad Obrady w drugiej sesji poświęconej zagadnieniom dotyczącym monitoringu i diagnostyki po-prowadzone zostały pod przewodnictwem prof . dr inż .Tadeusza Glinki oraz dr hab . inż .KazimierzaJagieły .Dużym zainteresowaniem w tej części obrad cieszyły się referaty , które zaprezentowane zo-stały przez prof . nadzw . PO . dr hab . inż . Sebastiana Boruckiego , prof . nadzw . PO . dr hab . inż .  
Andrzeja Cichoni

a , mgr inż . Jerzego Frymusa , prof . dr hab . inż . Jerzego Skubisa pt . „Prakty czne
aspekty zastosowania wielop arametry cznej diagnosty ki transf ormatorów wy sokiego nap ięcia ” oraz dr inż .Wojciecha Kandory , mgr inż . Przemysława Wojtasa , inż . Mladen Sasic pt . „Limited A ccess
Inspection of Turbo Generators ”. Obrady w trzeciej sesji dotyczącej obliczeń i projektowania odbyły się pod przewodnictwem dr inż . Stefana Sieradzkiego oraz dr hab . inż .Bronisława Draka , profesora Politechniki Śląskiej . W tej sesji szczególną uwagę zwróciły referaty zaprezentowane przez  

dr hab . inż . Jana Zawilaka , prof .
PWr., 

dr inż . Tomasza Zawilaka pt . „Właściwości i p arametry silni
ków sy nchroniczny ch z magnesa-mi trwałymi ” oraz mgr inż . Andrzeja Maliszewskiego , mgr inż . M i
chała Mnicha , dr inż . Macieja

Wilka pt. „Przep ięcia p rzenoszone p rzez uzwoj enia autotransf ormatora 330MVA/420kV 
–

 pomiary, obliczenia oraz analiza teorety czna ”, a także referat dr inż . Jerzego Karolaka , dr hab . inż . JerzegoPrzybysza , dr inż . Józefa Wiśniewskiego pt . „Zj awiska f errorezonansowe w stacjach elektroenerge-ty czny ch wy sokiego nap ięcia ”. 
 


