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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej  
i Elektronicznej „Euroelektra” 
W dniu 14 marca 2012 roku na Wydziale Elektro-
techniki Akademii Morskiej w Gdyni odbyły się 
zawody finałowe XIV edycji Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA 
2011/2012. Niebawem na oficjalnej stronie interne-
towej Olimpiady pod adresem elektronicznym 
http://www.euroelektra.edu.pl zostaną zamieszczo-
ne wyniki rywalizacji. Uroczystość zakończenia im-
prezy odbędzie się w auli Uniwersytetu Techniczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy. Na stronie interneto-
wej termin zakończenia imprezy podany jest warian-
towo: 18 lub 20 kwietnia 2012 roku. 

Kongres oświetleniowy 
W dniu 16 marca 2012 roku w Krakowie odbyło się 
kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Kongre-
su Oświetleniowego LUX-EUROPA 2013.  

 
 

 
Fot. 1. Uczestnicy spotkania. 

Uczestnicy spotkania omówili stan przygotowań do 
kongresu oświetleniowego organizowanego we 
wrześniu 2013 roku przez Polski Komitet Oświe-
tleniowy SEP. 

Magdalena Czyhak Biuro Oddziału Krakowskiego SEP 

Mi ędzynarodowe Targi Elektrotechniki  
i Elektroniki AMPER 2012 
593 wystawców z róŜnych krajów potwierdziło swój 
udział w XX Jubileuszowych Międzynarodowych 
Targach Elektrotechniki i Elektroniki AMPER 2012, 

które trwać będą przez cztery najbliŜsze dni od jutra 
- 20 marca do piątku 23 marca 2012 r. - na terenach 
wystawowych w Brnie. Zatem po rocznej przerwie 
impreza targowa, która w zeszłym roku odbyła się 
w Pradze ponownie powraca do stolicy Moraw: 
Brna. Na targach czynne jest stoisko Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. SEP podobnie jak w latach 
poprzednich zorganizowało misję gospodarczą na te 
Targi. Oficjalnym przedstawicielem Stowarzyszenia 
na imprezie jest prezes Oddziału Lubelskiego SEP 
Kol. Jacek Woźniak. Dział Naukowo-Techniczny 
Biura SEP reprezentuje pani Anna Dzięcioł. Ilustro-
wana zdjęciami relacja z targów jej autorstwa ukaŜe 
się w jednym z następnych numerów Infosepika. 

Krótko 
• W dniu 15 marca 2012 roku w Biurze SEP odbyło 

się krótkie spotkanie prezesa SEP Kol. Jerzego 
Barglika i prezes Federacji Kol. Ewa Mańkiewicz-
Cudny. W spotkaniu uczestniczył sekretarz gene-
ralny SEP Kol. Andrzej Boroń. Omówiono kwe-
stię włączenia się SEP w działalność platformy 
optoelektroniki, prace nad opracowaniem nowej 
ustawy o zrzeszeniach oraz powrót na łamy Spek-
trum felietonów „Meandry cywilizacji” autorstwa 
prezes Federacji. 

• Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP 
uzyskał dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego na wydawane przez siebie czasopisma 
techniczne: Energetykę, INPE oraz biuletyn Spek-
trum. Gratulujemy redaktorom naczelnym! 

• W końcowej fazie przygotowań znajduje się mo-
nografia o Kazimierzu Szpotańskim przygotowa-
na przez zespół autorów pod przewodnictwem 
prof. Jerzego Hickiewicza. KsiąŜka ukaŜe się na-
kładem Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wy-
dawnictw SEP. 

• Ukazał się nr 3/2012 Przeglądu Elektrotechniczne-
go. W numerze tym juŜ po raz jedenasty ukazał się 
jednostronnicopwy kącik „Z Ŝycia SEP”.  

• Przypominamy, Ŝe 31 marca 2012 roku upływa 
termin zgłaszania artykułów do konkursu im. 
prof. Mieczysława PoŜaryskiego na najlepszy ar-
tykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowa-
rzyszeniowej. Zachęcamy redaktorów naczelnych 
do nadsyłania artykułów wytypowanych do kon-
kursu przez poszczególne redakcje.  

• Zakończył się nabór zgłoszeń do konkursu na na-
jaktywniejsze koło SEP w 2011 roku. Komisji 
konkursowej przewodniczy Kol. Andrzej Klacz-
kowski.  


