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O energii wiatrowej 

• Zastąpienie tradycyjnych źródeł energii przez źródła 
odnawialne jest koniecznością wynikającą z potrzeby 
ochrony środowiska. Jednym z możliwych rozwiązań 
jest wykorzystanie do tego celu wiatru.

• Energetyka wiatrowa to obecnie najszybciej rosnące 
odnawialne źródło energii. 

• Energia wiatrowa  – czyli energia 
kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, 
zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Jest 
przekształcana w energię elektryczną za 
pomocą turbin wiatrowych, jak również 
wykorzystywana jako energia 
mechaniczna w wiatrakach. 

• Energia wiatrowa w Polsce –  Intensywny rozwój tego 
rodzaju energetyki w Polsce ma miejsce w XXI 
wieku. Od 2015 roku  jest to w kraju największa gałąź 
elektroenergetyki opartej na odnawialnych źródłach. 



About wind energy 

• Replacement of traditional energy sources by renewable sources is a necessity resulting from 
environmental protection. One of the possible solutions  is using for this purpose the wind.

• Wind energy is currently the fastest growing renewable energy source.

• Wind energy - means the kinetic energy of moving air masses, is counted among renewable 
energy sources. It is transformed into electricity using wind turbines, as well as used as 
mechanical energy in windmills.

• Wind energy in Poland - Intensive development of this type of energy in Poland takes place in the 
21st century. Since 2015, this is the country's largest branch of electrical power engineering 
based on renewable sources.



Ciekawostki

• Historia wykorzystania wiatru przez 
człowieka jest długa, gdyż sięga 
starożytnego Egiptu i Chin licząc ponad 
3000 lat. W Europie pierwsze wiatraki 
pojawiły się w VIII wieku, a w Polsce w 
XIV wieku. 

• Najlepiej rozwiniętą energetykę 
wiatrową mają Niemcy, kraje 
skandynawskie oraz Holandia.



• The history of the use of wind by humans is long, since it dates back to ancient Egypt 
and China, counting over 3,000 years. In Europe, the first windmills appeared in the 
eighth century, and in Poland in the fourteenth century.

Curiosities

• Germany, the Scandinavian countries 
and the Netherlands have the best 
developed wind energy.



Ciekawostki/
Curiosities
• Budowa farm wiatrowych- zarówno w Polsce, jak i na świecie – wywołuje silne e

mocje przeobrażające się w spory i konflikty. Po wprowadzeniu do wyszukiwarek
 internetowych słów kluczowych: hałas turbiny wiatrowej i wpływ na zdrowie wy
świetlają się miliony stron tworzonych przez przeciwników i zwolenników farm w
iatrowych. Istnieją nie tylko krajowe, 
ale i międzynarodowe stowarzyszenia zwolenników, 
a zwłaszcza przeciwników tych konstrukci.

• The construction of wind farms - both in Poland and in the world - evokes 
strong emotions transforming into disputes and conflicts. After entering 
keywords into search engines: wind turbine noise and impact on health, millions 
of websites are created by opponents and supporters of wind farms. There are 
not only national but also international associations of supporters, especially 
opponents of these constructions.



O energii 
słonecznej

• W  dobie   rozwijającej  się  cywilizacji 
zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną  stale 
wzrasta.

• Energia słoneczna to promieniujące światło i ciepło 
pochodzące  ze  Słońca,  które  ją  produkuje  od 
miliardów lat.

• Energetyka słoneczna - czyli gałąź przemysłu 
zajmująca się 
wykorzystaniem energii promieniowania 
słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł 
energii

• Każdy wie, że Słońce jest źródłem energii 
słonecznej, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest 
to także pierwotne źródło energii wiatrowej oraz 
wodnej



About solar 
energy

• In the era of today's growing civilization, the demand for 
electricity is constantly increasing.

• Solar energy is radiant light and heat from the Sun. The 
sun has been producing energy for billions of years.

• Solar energy - a branch of industry dealing with the use of 
solar energy as a part of renewable energy sources.

• Everyone knows that the Sun is a source of solar energy, 
but not everyone is aware that it is also the primary 
source of wind energy and hydro energy.



Ciekawostki

• Jakkolwiek Słońce oddalone o  ok.150 mln km od 
Ziemi to światło dociera do Ziemi w czasie krótszym 
niż 10 minut.

• Energia słoneczna jest używana o 2700 lat. 700 lat 
p.n.e używano szklanych soczewek do wzniecania 
ognia za pomocą skupionych promieni słonecznych.

• W ciągu godziny do Ziemi dociera wystarczająca 
ilość promieni słonecznych, aby zaspokoić potrzeby 
energetyczne planety przez cały rok.

• Aby zaspokoić potrzeby energetyczne całej 
ludzkości, wystarczyłoby ustawić panele słoneczne 
jedynie na 0,3 proc.powierzchni planety - jest to 
obszar równy mniej więcej terytorium Szwecji



Curiosities
• Though the sun is about 150 million km from the earth, it takes 

less than 10 minutes for light to travel from that much of distance.

• Solar energy has been used for over 2700 years. In 700 BC, glass 
lenses were used to make fire by magnifying the sun’s rays.

• Within an hour the Earth receiving enough sunlight to meet the 
energy needs of the planet by the year.

• To meet the energy needs of the whole of humanity, would be 
enough to set the solar panels only 0.3 percent. the planet's 
surface-this is an area roughly equal to the territory of Sweden.



Korzyści z używania 
energii słonecznej I 
turbin wiatrowych
Turbiny wiatrowe i panele słoneczne są coraz częstszym widokiem.

Poniżej kilka ważnych zalet z korzystania ze źródeł odnawianych:

• Zmniejszenie globanego ocieplenia

Działalność ludzi powoduje,że do atmosfery dostaje się zbyt dużo 
dwutlenku węgla I innych substancji powodujących globalne 
ocieplenie.Gównym źródłem emisji jest węgiel i gaz ziemny.Natomiast 
korzystanie z odnawianych źródeł energii w minimanym stopniu 
przyczynia się do gobalnego ocieplenia.

• Poprawa zdrowia

Zanieczyszczenie powietrza i wody spowodowane przez węgiel i 
instalacje gazowe są powodem problemów związanych z 
oddychaniem, schorzeń neurologicznych, ataków serca, 
przedwczesnej śmierci I innych poważnych 
zachorowań.Zanieczyszczenie środowiska ma wpływa na 
każdego.Czyste technologie energetycznetakie jak turbiny wiatrowe i 
panele słoneczne nie powodują skażenia powietrza i wody



Benefits of using wind 
turbines and solar 
panels
Wind turbines and solar panels are an increasingly 
common sight.  

Here are some of the big benefits of using renewable 
sources : 

• Less global warming

Human activity is overloading our atmosphere with carbon 
dioxide and other global warming emissions. Most of those 
emissions come from coal and natural gas.  The global 
warming emissions associated with renewable energy are 
minimal.

• Improved our health

The air and water pollution emitted by coal and natural gas 
plants is linked with breathing problems, neurological 
damage, heart attacks, cancer, premature death, and a host 
of other serious problems. The pollution affects everyone. 
Clean energy technologies like wind turbines and solar 
panels simply don’t produce any air and water pollution.



Benefits of using 
wind turbines and solar 
panels

• Inexhaustible energy 

• Renewable energy technologies use resources straight from the 
environment to generate power. Strong winds, sunny skies can 
each provide a vast and constantly replenished supply of energy.
 Reliability and resilience

• Wind and solar are less prone to large-scale failure because they 
are distributed and modular. Even if some of the equipment in the 
system is damaged, the rest can typically continue to operate.

 Niewyczerpana energia

• Technologia związana z produkcją energii odnawialnej korzysta wp
rost ze źródeł pochodzacych ze środowiska. Silny wiatr i słoneczne 
niebo mogą dostarczać ogromny i stale uzupełniany zapas energii.

• Niezawodność i odporność

• Turbiny wiatrowe i panele słoneczne nie są podatne na awarie na 
dużą skalę, ponieważ są rozproszone i modułowe. Nawet jeżeli jak
iś element systemu się zepsuje to jego reszta może dalej pracować
.
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