INFO

IK

Nr 338

30.11.2011 r.
DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
INTERNET DAILY NEWSLETTER OF THE POLISH SOCIETY OF ELECTRICAL ENGINEERS

•

Barbórka 2011
W tym roku tradycyjnie święto górnicze Barbórka
obchodzone jak zawsze w dniu 4 grudnia, przypada
w niedzielę. Jednak już od kilku dni w firmach
górniczych całego kraju trwają uroczystości
barbórkowe. W poniedziałek uroczysta akademia
z okazji Barbórki odbyła się w Głównym Instytucie
Górnictwa, a wczoraj w katowickim EMAG-u.
Uczestników powitał dyrektor Piotr Wojtas, który
przedstawił ilustrowaną prezentacją komputerową
informację o osiągnięciach firmy w mijającym roku.
Wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz dyplomy
z okazji nadania stopni górniczych.

w wykonaniu ponad 200 rekonstruktorów z Polski,
Litwy i Rosji, która odbyła w sobotę 26 listopada br.

Fot. 2. Inscenizacja historyczna.

Fot. 1. Wręczanie odznaczeń.

fot. Jerzy Barglik

Na uroczystości Stowarzyszenie Elektryków Polskich
reprezentowali: prezes SEP Kol. Jerzy Barglik oraz
prezes OZW SEP Kol. Teresa Skowrońska.
W EMAG-u aktywnie działa koło Stowarzyszenia
Elektryków Polskich skupione w katowickim Oddziale
Zagłębia Węglowego SEP. Na uroczystości obecny był
także prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa Kol. Wiesław Blaschke. Przy tej okazji
warto poinformować, że w dniu 18 listopada br.
w Mysłowicach odbył się Walny Zjazd Delegatów
SITG, podczas którego Kol. Wiesław Blaschke został
ponownie wybrany prezesem Stowarzyszenia. Prezes
SEP pogratulował nowemu prezesowi SITG wyboru
na kolejną kadencję podkreślając fakt, że został on
wybrany na tę odpowiedzialną funkcję jednomyślnie.

Dzień Podchorążego w Wojskowej Akademii
Technicznej
Wczoraj w 181. rocznicę wybuchu Powstania Listopada
w całym kraju obchodzono Dzień Podchorążego.
Obchody te miały szczególnie uroczysty charakter
w świętującej jubileusz 60-lecia Wojskowej Akademii
Technicznej. Preludium do tegorocznego święta podchorążych WAT była inscenizacja Nocy Listopadowej
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Inscenizacja zakończyła się przeglądem wojsk, którego
dokonał osobiście Rektor-Komendant WAT gen. bryg.
prof. Zygmunt Mierczyk. W słowach skierowanych do
widzów i uczestników inscenizacji JM Rektor powiedział: „Z pewnością dzisiejsza inscenizacja Nocy
Listopadowej wywiera nieoceniony wpływ na ugruntowanie postaw patriotycznych, a więc tego, co jednoczy
miliony ludzi pochodzących z jednego narodu,
mówiących tym samym językiem, reprezentujących te
same obyczaje i kulturę, świadomych swej historii”.
Na czas obchodów Dnia Podchorążego władzę
w Uczelni obejmują studenci. Główne uroczystości
Dnia Podchorążego WAT odbyły się wczoraj w Klubie
Wojskowej Akademii Technicznej.
Krótko
• W Rzeczpospolitej nr 275 z dnia 25 listopada br.
(ubiegły poniedziałek) ukazał się artykuł pt.
„Architekt z uprawnieniami zaraz po studiach”
informujący o zamiarach rządu wprowadzenia
egzaminów państwowych dla absolwentów
studiów w zawodach regulowanych.
• Wczoraj w Ministerstwie Gospodarki odbyła się VI
edycja konferencji w ramach cyklu „Efektywność
energetyczna - niższe koszty energii w przemyśle”.
• Także wczoraj w Centrum Konferencyjnym
„Zielna” odbyła się konferencja „Tiry na tory”, a w
sali NOT konferencja „Od pomysłu poprzez patent
do wdrożenia”.
• Dziś w Sali B Warszawskiego Domu Technika
odbędzie się konferencja „Efektywność energetyczna - cele zadania i środki realizacji” zorganizowana staraniem Komitetu Gospodarki Energetycznej
FSNT NOT oraz Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. Głównym organizatorem jest Kol.
Henryk Gladyś.
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