Od Redakcji

LISTOPAD SKŁANIA DO ZADUMY
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska
W listopadzie odwiedzamy groby naszych najbliższych, ale pamiętamy też o tych, którzy
spoczywają w dalekich, często niedostępnych nam cmentarzach, czy też poza nimi w nieznanych miejscach. Jesteśmy dłużnikami pamięci o tych, którzy o niepodległość Polski walczyli,
zręby Państwa budowali i za wolność kraju ojczystego ginęli. Wielu spośród nich to członkowie SEP, nasi koledzy z odchodzącego pokolenia, nauczyciele i wychowawcy. Wyrazem
pamięci o nich jest przykładowo zmieszczona biografia prof. inż. A. Hoffmanna i relacja o tradycji obchodów Święta Niepodległości Koła Terenowego SEP w Busku-Zdroju.
W części technicznej miesięcznika publikujemy: 7 artykułów (tytuły w spisie treści), przegląd aktów normatywnych, co piszą inni, listy do i od Redakcji oraz komunikaty.
Przypominam także, że strona internetowa INPE www.redinpe.com jest aktualizowana nie
rzadziej niż co miesiąc.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
serdeczne życzenia szczęścia i pomyślności wszystkim Czytelnikom, autorom i współpracownikom składa
Redakcja INPE
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza
polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca
materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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