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Spotkanie prezesa SEP
z Kol. Jackiem Szpotańskim
W uzupełnieniu informacji o spotkaniu Prezesa SEP
Kol. Jerzego Barglika z członkiem honorowym SEP
Kol. Jackiem Szpotańskim (patrz Infosepik nr 418
z dnia 11 kwietnia 2012 r.) publikujemy obecnie
dwa zdjęcia znakomicie ilustrujące główny cel i klimat tego spotkania. Monografia Kazimierza Szpotańskiego jest w końcowej fazie przygotowań do
druku i ukaŜe się jeszcze kwietniu 2012 r.

Wybory rektorów, prorektorów i dziekanów
Na polskich uczelniach trwają wybory władz na kolejną czteroletnią kadencję (2012 – 2016). W ostatnim
okresie wybrano rektorów-elektów w kilku uczelniach
technicznych. Rektorem – elektem Politechniki Koszalińskiej został prof. Tadeusz Bohdal – mechanik, specjalista z obszaru techniki cieplnej i chłodnictwa. Prof.
Antoni Bukaluk zajmujący się naukowo fizyką ciała
stałego został ponownie wybrany na rektora Akademii
Techniczno-Przyrodniczej w Bydgoszczy. Rektorem
Politechniki Łodzkiej wybrano takŜe ponownie prof.
Stanisława Bieleckiego – specjalistę z obszaru biochemii technicznej. Z przyjemnością informujemy, Ŝe
na stanowiska prorektorów-elektów wybrano między
innymi profesorów ze specjalności elektrycznych i
elektronicznych: w Politechnice Opolskiej Krystynę
Macek-Kamińską, w Politechnice Lubelskiej Andrzeja
Wac-Włodarczyka, w Uniwersytecie Zielonogórskim
Andrzeja Pieczyńskiego, w Politechnice Rzeszowskiej
Kazimierza Buczka. Dwie ostatnie w w/w osób to aktualni dziekani Wydziałów Elektrycznych swych
Uczelni.
Rozpoczęły się takŜe wybory dziekanów na kadencję 2012 -2016. Jeszcze w tygodniu przedświątecznym dziekanem-elektem Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej została wybrana prof. Danuta Stryczewska, a dziekanem Wydziału
Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie ponownie prof.
Stefan Domek.
Gratulujemy! Do tematu wyborów na polskich uczelniach będziemy powracać w kolejnych Infosepikach.

Kampania na temat energetyki jądrowej

Fot. 1. Kol. Jacek Szpotański przy lekturze manuskryptu monografii swego
Ojca Kazimierza Szpotańskiego (zdjęcie górne), tablica upamiętniająca
Kazimierza Szpotańskiego na frontonie budynku, w którym mieszka Jacek
Szpotański (zdjęcie dolne).
fot. Jerzy Szczurowski

Z dniem 29 marca 2012 r. rozpoczęła się oczekiwana od dawna, a zaplanowana na dwa lata kampania
informacyjna Ministerstwa Gospodarki na temat
energetyki jądrowej. Jak pisze na oficjalnej stronie
internetowej Kampanii (www.poznajatom.pl) pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
pani Hanna Trojanowska „Głównym jej celem jest
zachęcanie Polaków do poszerzania wiedzy w zakresie energetyki jądrowej i rozpoczęcie społecznej
dyskusji, opartej na rzetelnych argumentach”.
W odpowiedzi na zaproszenie pani minister Hanny
Trojanowskiej Stowarzyszenie Elektryków Polskich
oficjalnie zgłosiło swój akces do Koalicji Ekspertów
na rzecz Energetyki Jądrowej. Wszystkich członków
SEP zachęcam do udziału rzeczowej dyskusji na tem
wazny dla całej polskiej gospodarki temat. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej naszego
kwartalnika „Ekoatom” (www.ekoatom.pl).
Jerzy Barglik Prezes SEP
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