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Szczecin, 03.09.2017 
Szanowni Państwo, 
w ramach polsko-niemieckiego projektu pt. Samowystarczalność energetyczna regionu 
na polsko-niemieckim pograniczu odbędą się warsztaty w Eberswalde. Podczas 
wspólnych warsztatów polscy i niemieccy specjaliści omówią i dokonają wymiany 
poglądów na temat uwarunkowań wdrożenia koncepcji miejscowości 
samowystarczalnych energetycznie. 
 
Program polsko-niemieckich warsztatów w Eberswalde (Zentrum für erneuerbare 
Energien, Brunnenstraße 26a, 16225 Eberswalde), 12.10.2017 (czwartek) 
10:00   Przywitanie i wprowadzenie do tematyki warsztatów, prof. Peter Schmuck (HNE 

Eberswalde) 
10:10 Ewolucja niemieckiej koncepcji wsi bioenergetycznej, dr hab. Dariusz Pieńkowski 

(UP w Poznaniu), dr inż. Wojciech Zbaraszewski (ZUT w Szczecinie), 
10:30 Biowioski, cz. 1 – niemieckie doświadczenia związane z powstawaniem 

miejscowości energetycznie niezależnych – prof. Peter Schmuck (HNE 
Eberswalde) 

10:50  Biowioski, cz. 2, prof. Beniamin Nölting (HNE Eberswalde) 
11:10 Dyskusja 
11:30  Przerwa kawowa 
11:45 Przezwyciężanie problemów w tworzeniu i funkcjonowaniu niemieckich 

biowiosek, Roland Lüker (Ivenack) 
12:10   Biowioski w Niemczech, Grecji i Wielkiej Brytanii (ISABEL Projekt) – Diego Pedra-

Garcia (FNR) 
12:35 Dyskusja 
13:00 Przerwa obiadowa 
13:30 Współczesne wyzwania dla funkcjonowania miejscowości samowystarczalnych 

energetycznie, Roman Kurlapski (Noveco Sp. z. o. o.) 
13:55 Polskie doświadczenie w zakresie samowystarczalności energetycznej na 

przykładzie Wielkopolski, Andrzej Bobrowski (WAZE) 
14:20 Kontrowersje wokół rozwoju energetyki w Polsce – prof. Marcin Łuszczyk 
(Politechnika Opolska) 
14:45  Dyskusja 
15:00  Spacer po Eberswalde 
18:00  Kolacja 

Wydarzenie będzie tłumaczone na niemiecki/polski. Udział w warsztatach jest bezpłatny 
(transport, tłumaczenie, posiłek). Ilość miejsc jest ograniczona i będą one 
rozdysponowywane według kolejności wpływających zgłoszeń. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres energyautarky@zut.edu.pl. Zgłoszenia będą 
przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Szczegóły dotyczące m.in. miejsca wyjazdu 
zostaną przesłane w terminie późniejszym.  
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