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•

Wizyta w Świerku
W dniu 30 stycznia 2012 r. przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP, a zarazem
członkowie zespołu redakcyjnego kwartalnika internetowego EKOATOM Jerzy Szczurowski i Jarosław
Cyrynger, odwiedzili Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku pod Warszawą.

do konkursu, w tym regulamin oraz wniosek
zgłoszeniowy. Konkurs jest dwustopniowy i najpierw rozstrzygany jest na szczeblu Oddziału.
Termin nadsyłania wniosków przez Oddziały do
Biura SEP upływa z dniem 15 marca 2012 r.
Pracom jury przewodniczy Kol. Andrzej
Klaczkowski.
• Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na
najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach
naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków
Polskich w 2011 r. organizowany jest już po raz 36.
Szersza informacja o zasadach konkursu wraz z
tekstem regulaminu zamieszczona jest na głównej
stronie internetowej SEP. Termin nadsy-łania
zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2012 r. Pracom
jury konkursu przewodniczy prof. Mieczysław
Hering, a w skład jury wchodzą między innymi
przedstawiciele głównego sponsora konkursu firmy
ABB Polska.
Zachęcamy do licznego udzialu w obu konkursach.

Europejskie Forum Normalizacyjne
Fot. 1. Od lewej: Jerzy Szczurowski i jego syn Kamil przed reaktorem Maria.
fot. Jarosław Cyrynger

Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie reaktora „Maria” oraz Laboratorium Badań Materiałowych.

Fot. 2. Popiersie Marii Skłodowskiej-Curie przed wejściem do budynku
reaktora Maria.
fot. Jarosław Cyrynger

Konkursy SEP
I połowa roku to tradycyjny okres rozstrzygania dwóch
konkursów organizowanych od szeregu lat przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich: konkurs na
najaktywniejsze koło SEP i na najlepszy artykuł
opublikowany w prasie stowarzyszeniowej.
• Tradycja organizacji konkursu na najaktywniejsze
koło SEP sięga lat siedemdziesiątych XX wieku.
Na głównej stronie internetowej można znaleźć
wszystkie materiały niezbędne do zgłoszenia się kół

W dniu 1 lutego 2012 r. w sali B Warszawskiego Domu
Technika odbyło się I Europejskie Forum Normalizacyjne „Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie
bezpieczeństwa”, zorganizowane przez Komitet
Naukowo- Techniczny FSNT NOT ds. Normalizacji.

Fot. 3. Sala obrad.

fot. Bogusław Muszyński

Forum odbywało się pod patronatem prezes FSNT NOT
Kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny i prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego Tomasza Schweitzera.
Obrady prowadził przewodniczący Komitetu Kol.
Bogdan Tatarowski. Głównym celem Forum była
wymiana doświadczeń w zakresie stosowania norm
przy wyborze procesów i systemów zabezpieczeń
w zakresie bezpieczeństwa informacji, obiektów a także
w dziedzinie bezpieczeństwa budowlanego, budowli
drogowych, mostowych i maszyn – już od etapu
Bogusław Muszyński
projektowania.
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