X edycja Krajowego Konkursu Energetycznego
im. prof. Jacka Malko
„Wszystko zależy od energii”
Dnia 12 września 2018 r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym Ekoenergia – Efektywność w Katowicach odbyła się
konferencja podsumowująca tegoroczną, jubileuszową X edycję Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko
„Wszystko zależy od energii”.
Do udziału w tegorocznej edycji Konkursu została zaproszona młodzież urodzona w latach 1996-2003.
Najważniejszym przesłaniem Organizatorów Konkursu jest
promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo. Patronat medialny nad
Konkursem objęła Redakcja „Energetyki”.
Podczas konferencji podkreślono, jak istotne znaczenie ma
budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów, szczególnie wśród młodzieży, która
w przyszłości będzie gospodarować zasobami energetycznymi.
Konkurs daje możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki. Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych
i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.
Zadaniem uczestników Konkursu było nadesłanie pracy
pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych
tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko
oceniane było niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs zostały poddane ocenie Jury, któremu przewodniczył dr inż.
Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny, a jego członkami byli:
dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak – główny specjalista z Departamentu Energe-

Edward Słoma – dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy
Instytucjonalnej PGNiG Termika S.A.

tyki w Ministerstwie Energii, dr hab. inż. Michał Tomaszewski,
profesor Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Andrzej Mroczkowski
ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Nadzór merytoryczny
nad Konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma – dyrektor
Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG
Termika S.A. Autorką projektu była dr Halina Rechul.
Ambasadorami Konkursu byli: Mirosława Nykiel – posłanka
RP z Bielska-Białej; Monika Słowińska-Drewing, radca prawny
i Agnieszka Grzywacz – adwokat z „Energia i biznes” Kancelaria
Adwokacko-Radcowska, Sopot; Sylwia Cieślar – wiceprzewodnicząca Sejmiku V Kadencji, radna Sejmiku Województwa Śląskiego; Aneta Szubert – kierownik Działu Marketingu, Komunikacji i Promocji Energoprojektu-Katowice S.A.; Ryszard Migdalski
– Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
Edward Słoma – dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy
Instytucjonalnej PGNiG Termika S.A.; Daniel Zabawa – dyrektor finansowy Viessman Sp. z o.o.; Marek Tobiacelli – dyrektor

Sala obrad, w pierwszym rzędzie od lewej: Edward Słoma, Monika Słowińska-Drewing, Ewa Kossak, Justyna Zabawa, Andrzej Nehrebecki
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Edward Słoma – dyrektor w PGNiG Termika S.A.
i Tomasz Kowalski – prezes Zarządu Ekoenergia Silesia S.A.

Przewodniczący Jury Andrzej Nehrebecki wręcza dyplomy
laureatom Konkursu; od lewej: Weronika Kozieł – Zespół Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Aleksandra Oto
– VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radosław Horbik
– Politechnika Gdańska, Jakub Ochmann – Politechnika Gliwicka

Laureat Konkursu Radosław Horbik

Działu Efektywności Energetycznej Siemens Sp. z o.o.; Krzysztof
Wilbik – prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii; Radosław Ostałkiewicz – wójt gminy Jaworze; Bartłomiej Derski –
współwłaściciel i dziennikarz w WysokieNapiecie.pl; Wojciech
Radziewicz – dyrektor ds. Obrotu Energią i Prokurent w Spółce
ECO S.A.; Krzysztof Lehnort – członek Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój; Piotr Bańkowski – poseł RP, Jaworzno; Piotr
Zamroch – radca prawny, specjalista prawa energetycznego,
kancelaria Sienkiewicz&Zamroch, Toruń.
Na program gali finałowej jubileuszowej X edycji Krajowego
Konkursu Energetycznego złożyły się:
•
wspomnienie o Profesorze Jacku Malko wygłoszone przez
dr. inż. Andrzeja Nehrebeckiego,
•
wykład Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce po 2015 roku do chwili obecnej – wygłoszony przez przedstawicielki „Energia i Biznes” Kancelaria
Adwokacko-Radcowska Agnieszka Grzywacz, Monika Słowińska-Drewing s.c.,
•
prezentacja gminy Jaworze – gminy z dobrą energią,
•
wykład Źródła energii dla dobrostanu psychicznego wygłoszony przez Magdalenę Dziedziak-Wawro,
•
wykład Słowo też jest energią – zaprezentowany przez
Krzysztofa Martynę,
•
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,
•
prezentacje prac laureatów,
•
podsumowanie projektu przez Edwarda Słomę, pełniącego
nadzór merytoryczny nad Konkursem.

Laureaci X edycji Konkursu
W grupie młodzieży młodszej:
Weronika Kozieł – za syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z szeroko rozumianą
energetyką oraz przytoczenie ciekawych przykładów i nietypowych metod pozyskiwania energii elektrycznej.
Aleksandra Maria Oto – za wyjątkowe dopracowanie
pracy pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym,
dzięki czemu nabiera ona znaczących walorów poznawczych
i edukacyjnych.
W grupie młodzieży starszej:
Radosław Horbik – za rzetelne zaprezentowanie aktualnych trendów rozwojowych polskiej elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii z OZE, poparte analizą
SWOT i przekonującym przeglądem literatury.
Jakub Ochmann – za wieloaspektowe podejście eksperckie bez preferowania określonych technologii oraz podjęcie problematyki ogrzewnictwa, gazu, energetyki jądrowej i świadomego użytkowania energii.
Zwycięzcom Konkursu zostały wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe od Partnerów i Sponsorów Konkursu.
Organizatorami Konkursu byli: Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu oraz Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach.
Partnerem strategicznym Konkursu była gmina Jaworze
k. Bielska-Białej.
Iwona Gajdowa

Laureaci Konkursu w otoczeniu jego organizatorów,
ambasadorów i sponsorów
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