
 

 

 

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

(26.01.2016, godz. 15:00-18:00) 

Temat przewodni: 

Gﾏｷﾐ┞ ┘ デヴﾙﾃHｷWｪ┌ﾐﾗ┘┞ﾏ ゲ┞ゲデWﾏｷW HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐWｪﾗ 

 

Profesor Jan Popczyk 

Gminy ┘ｷWﾃゲﾆｷW ┘ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWﾃ Sﾗﾆデヴ┞ﾐｷW HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐWｪﾗ 

 

Sヴ ｷﾐ┦く Jﾗ;Iｴｷﾏ B;ヴｪｷWﾉ, Wﾙﾃデ Gﾏｷﾐ┞ GｷWヴ;ﾍデﾗ┘ｷIW 

Mapa drogowa ┘WﾃゴIｷ;  gminy wiejskiej na ﾐﾗ┘E デヴ;ﾃWﾆデﾗヴｷ` ヴﾗ┣┘ﾗﾃﾗ┘E WﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW Gﾏｷﾐ┞ 
GｷWヴ;ﾍデﾗ┘ｷIW 

 

16:30 に PRZERWA 

 

Uniwersytet ŚﾉEゲﾆｷが W┞S┣ｷ;ﾍ Bｷﾗﾉﾗｪｷｷ ｷ OIｴヴﾗﾐ┞ ŚヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 

dr hab. Edyta Sierka 

PﾗﾉｷデWIｴﾐｷﾆ; ŚﾉEゲﾆ;ぎ CWﾐデヴ┌ﾏ EﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ Pヴﾗゲ┌ﾏWﾐIﾆｷWﾃき W┞S┣ｷ;ﾍ EﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐ┞き W┞S┣ｷ;ﾍ A┌デﾗﾏ;デ┞ﾆｷが 
Elektroniki i Informatyki  

Sヴ ｷﾐ┦く M;ヴIｷﾐ FｷIWき Sヴ ｷﾐ┦く RﾗHWヴデ WﾙﾃIｷIﾆｷき ゲデ┌SWﾐIｷ KｷWヴ┌ﾐﾆ┌ Eﾐergetyka: Justyna Mostowska, Anna 

Musialik, Wojciech Kwoczak  

Gﾏｷﾐ┞ ┘ ゲ┣┘WS┣ﾆｷﾏ ゲ┞ゲデWﾏｷW HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐWｪﾗ に wnioski z wyjazdu studyjnego 

zorganizowanego pod patronatem i przy udziale Ambasady KヴﾙﾉWゲデ┘; S┣┘WIﾃｷ 
 

 

17:30 に DYSKUSJAく W┞ゲデEヮｷWﾐｷW ┣;ヮﾗ┘ｷWS┣ｷWﾉｷぎ ぐ 

 

Program skonsolidowali: 

Jan Popczyk 

 

MｷWﾃゲIWぎ PﾗﾉｷデWIｴﾐｷﾆ; ŚﾉEゲﾆ;が W┞S┣ｷ;ﾍ EﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐ┞が sala R;S┞ W┞S┣ｷ;ﾍ┌ (w korytarzu Dziekanatu) 

ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice  

 

 

 
Termin kolejnego spotkania : 23 luty 2016 

  



 

 

 

 

Komunikat do Konwersatorium z dnia 15 grudnia 2015 r. 

Temat przewodni grudniowego spotkania Kapitał społeczny – niezbCdny warunek rozwoju 
energetyki EP wymaga wytłumaczenia. Przede wszystkim pojawia siC pytanie o zasadnoWć takiego 
sformułowania tematu przewodniego. Wiadomo przeciec, ce formuła konwersatoryjna z istoty jest 
ukierunkowana na budowC kapitału społecznego. Zatem kacde konwersatorium jest budowaniem 
kapitału społecznego, równiec wtedy, kiedy w temacie przewodnim kapitał społeczny siC nie 
pojawia. 

 

JesteWmy jednak w Polsce w sytuacji, kiedy deficyt kapitału społecznego moce zadecydować 
ogólnie o niewykorzystaniu nadarzaj>cych siC historycznych szans rozwojowych. To jest powód, 
który sprawił, ce kapitał społeczny stał siC tematem przewodnim grudniowego spotkania. Głównie 
po to, aby wywołać dyskusjC, ale takce pokazać, ce energetyka prosumencka daje potencjaln>  
mocliwoWć odwrócenia niekorzystnych trendów (szczególnym przykładem obrazuj>cym 
niekorzystne trendy jest załamanie siC w Polsce ruchu klastrowego po odciCciu go od finansowania, 
które było realizowane w okresie budcetowym 2007-2014 ze Wrodków unijnych). 

 

Realizacja bardzo bogatego i bardzo zrócnicowanego programu grudniowego spotkania 
konwersatoryjnego uzasadnia stwierdzenie, ce właWnie energetyka prosumencka mogłaby 
mobilizować ludzi do działania na rzecz wytworzenia sieci zupełnie nowych powiazaM/relacji 
wokół wspólnych wartoWci takich jakŚ Wrodowisko naturalne, bezpieczeMstwo energetyczne, 
solidarnoWć i zaufanie (niezbCdne warunki partycypacji prosumenckiej), i wielu innych. PodkreWla 
siC tu w szczególnoWci, ce realizacja programu (na rzecz dobra wspólnego) była bardzo trudna, 
choćby przez to, ce aktywni uczestnicy (autorzy prezentacji, dyskutanci) przyjechali na spotkanie 
nie tylko ze Vl>ska, ale takce z Monachium, Zielonej Góry, z Opola.   

 

 Duco o kapitale społecznym i energetyce prosumenckiej pisze Adam Bartoszek w 
opracowaniu Formy oraz zasoby kapitału społecznego w Polsce i ich znaczenie dla aktywizacji 
inicjatyw prosumenckich [Rozdział w monografii nt. Prosumenckie społeczeMstwo a energetyka 
prosumencka – problemy  wdracania innowacyjnych Wciecek rozwoju OZE. Uniwersytet Vl>ski, 
2015]. Z kolei Jan Popczyk przedstawia kapitał społeczny w kontekWcie piramidy nowej 

konsolidacji kompetencji, która jest charakterystyczna dla dokonuj>cej siC przebudowy energetyki 
[Doktryna energetyczna. Raport w Bibliotece `ródłowej Energetyki Prosumenckiej, 2016]ś w tym 
wypadku (chodzi o doktrynC) kapitał społeczny jest warunkiem niezbCdnym do budowania 
społecznej doktryny bezpieczeMstwa energetycznego. W innym miejscu [Obserwator przebudowy 

energetyki  (EP – NI – WEK)  nr 2 Komentarz (JP)] Jan Popczyk pisze z kolei „Nadrenia Północna 
– Westfalia wykorzystuj> natomiast przebudowC energetyki do wykreowania wielkiego kapitału 
społecznego, do historycznej przebudowy kompetencji, ukształtowania know how potrzebnego na 
kolejne dziesiCciolecia; klastrowa współpraca Wrodowisk naukowych, samorz>dowych i 
biznesowych jest podstaw> tej przebudowy. Nie trudno dostrzec w takiej strategii dalekosiCcnych 
celów, kreowania długookresowej przewagi konkurencyjnej w energetyce i w całej gospodarce, ale 



 

 

 

takce budowy podstaw pod nowe relacje społeczne i pod nowoczesn> partycypacjC społeczn> w 
budowaniu przyszłoWci”. 

 

Podpisali: 
Profesor Jan Popczyk (prezes Stowarzyszenia Klaster 3x20), profesor Piotr Sﾆ┌H;ﾍ; (przyrodnik に 

Uﾐｷ┘Wヴゲ┞デWデ ŚﾉEゲﾆｷぶが Sヴ ｴ;Hく Adam Bartoszekが ヮヴﾗaく UŚ ふゲﾗIﾃﾗﾉﾗｪ に Uﾐｷ┘Wヴゲ┞デWデ ŚﾉEゲﾆｷぶが S┞ヴWﾆデﾗヴ Andrzej 

LWゲ┣I┣┞ﾑゲﾆｷ ふ)Wゲヮﾙﾍ Pﾉ;Iﾙ┘Wﾆ Oゴ┘ｷ;デﾗ┘┞Iｴ ┘ Oヮﾗﾉ┌ に CWﾐデヴ┌ﾏ Kゲ┣デ;ﾍcenia Praktycznego), prezesi Damian 

Kﾗ┣ｷﾗﾍ i MｷIｴ;ﾍ BｷWﾉWIﾆｷ ふ┘ゲヮﾙﾍ┘ﾍ;ゴIｷIｷWﾉW aｷヴﾏ┞ MEB TWIｴﾐｷI;ﾉ ┣ ゲｷWS┣ｷHE ┘W Fヴ;ﾐﾆa┌ヴIｷWが ┣ OSS┣ｷ;ﾍ;ﾏｷ ┘ 
Salzburgu i w Opolu), HWﾐヴ┞ﾆ Kヴ┞ゲデﾗ┘ゲﾆｷ ふ┘ﾍ;ゴIｷIｷWﾉ Biura Iﾐﾐﾗ┘;Iﾃｷ ｷ WSヴﾗ┦Wﾑ EﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ OSﾐ;┘ｷ;ﾉﾐWﾃ 
SENIP), prezes Piotr Budzisz ふ┘ゲヮﾙﾍ┘ﾍ;ゴIｷIｷWﾉ ｷ ヮヴW┣Wゲ aｷヴﾏ┞ AT Gヴﾗ┌ヮぶが Sヴ ｴ;Hく ｷﾐ┦く Kヴ┣┞ゲ┣デﾗa D`Hﾗ┘ゲﾆｷ 
ふPﾗﾉｷデWIｴﾐｷﾆ; ŚﾉEゲﾆ;が Sデﾗ┘;ヴ┣┞ゲ┣WﾐｷW Kﾉ;ゲデWヴ ン┝ヲヰぶが Sヴ ｷﾐ┦く Krzysztof Sztymelski ふPﾗﾉｷデWIｴﾐｷﾆ; ŚﾉEゲﾆ;ぶ   

 


