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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Flaga narodowa dla  
Wojskowej Akademii Technicznej 
Podczas wczorajszych, centralnych uroczystości 
państwowych święta narodowego i 220 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym 
w Warszawie wyróżniona została w sposób szczególny 
Wojskowa Akademia Techniczna. JM Rektor – 
Komendant WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk 
odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
flagę i akt jej wręczenia. Jak napisano na stronie 
internetowej WAT: „W Akcie nadania czytamy: /.../ 
wręczam Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie FLAGĘ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jako znak 
uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol 
najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz 
wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna 
wymaga od swych żołnierzy”. Z okazji Święta 
Konstytucji tylko 11 jednostek wojskowych 
wyróżnionych zostało w ten uroczysty sposób.  

Fot. 1. Uroczysty moment wręczenia flagi narodowej JM Rektorowi WAT 
Zygmuntowi Mierczykowi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

  źródło: strona internetowa WAT http://www.wat.edu.pl

Galeria zdjęć z uroczystości zamieszczona jest na 
stronie internetowej WAT. 

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika Ekoatom 
Miło poinformować, że ukazał się pierwszy, 
kwietniowy numer kwartalnika popularnonaukowego 
„Ekoatom” wydawanego staraniem Stowarzyszenia 
Ekologów na rzecz Energetyki Jądrowej SEREN. 
Redaktorem naczelnym czasopisma jest sekretarz 
generalny SEREN Krzysztof Rzymkowski, a wydawcą 
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. 
Zapraszamy na stronę http://ekoatom.com.pl/  będącą 
serwisem internetowym kwartalnika. Jest tam dostępny 
pierwszy numer czasopisma w wersji on line. 
W słowie wstępnym redaktor naczelny kwartalnika 
pisze między innymi, że „celem wydawania 

czasopisma jest obiektywne informowanie 
społeczeństwa o plusach i minusach, jakie niesie ze 
sobą wykorzystanie energii jądrowej przede wszystkim 
do produkcji energii elektrycznej oraz o wpływie 
energetyki jądrowej w pełnym cyklu paliwowym na 
człowieka i środowisko, ze szczególnym 
podkreśleniem szeroko pojętych zagadnień 
bezpieczeństwa ekologicznego”. 

Krótko 
• W dniu 29 kwietnia br. dyrektor BBJ SEP Kol. 

Janusz Okólski uczestniczył w spotkaniu, które 
odbyło się z inicjatywy dyrektora Instytutu 
Elektrotechniki prof. Wiesława Wilczyńskiego 
w Urzędzie dzielnicy Wawer. Celem spotkania było 
podjęcie współpracy w obszarze edukacji  zawodowej. 

• Na stronie internetowej Oddziału Gliwickiego SEP 
można zapoznać się z opisem wycieczki do Hiszpanii 
zorganizowanej staraniem Oddziału w dniach 9-16 
kwietnia br., relacją z posiedzenia Prezydium 
Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP oraz 
z prezentacją Młodzieżowego Koła SEP nr 23 
przy podczas Dni otwartych Zespołu Szkół 
Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu. 

 

Fot. 2. Plakat reklamujący Dni Otwarte Zespołu Szkół Elektryczno-
Elektronicznych w Bytomiu.                    źródło: http://www.sep.gliwice.pl/  

• Długi weekend majowy to była dla wielu z nas 
znakomita okazja do wyjazdów i wycieczek. 
W dniach 29 kwietnia – 3 maja br. Oddział Łódzki 
SEP zorganizował dla swych członków i ich rodzin 
wycieczkę do Skandynawii. 


