Od Redakcji

ZAMIAST WSTĘPU
Szanowni Państwo,

Bieżący rok w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jest
Rokiem Profesora Alfonsa Hoffmanna wielkiego człowieka,
patrioty, zasłużonego dla Pomorza, bojownika o jego polskość,
twórcy pierwszego systemu elektroenergetycznego, budowniczego elektrowni wodnych, nauczyciela i wychowawcy wielu
inżynierów elektryków. W tym numerze publikujemy artykuł
prof. Mieczysława Heringa pt. Alfons Hoffmann – wybitny pionier polskiej elektrotermii. Z braku miejsca w wersji papierowej
artykuł Tadeusza Domżalskiego i Tadeusza Malinowskiego pt.
Prof. inż. Alfons Hoffmann wybitny elektroenergetyk i działacz społeczny publikujemy w Internecie. Aurtykuł ten można czytać w zakładce Archiwum aktualii (poz.
AA 23) strony www.redinpe.com.
Zachęcam także do lektury trzech artykułów o instalacjach elektrycznych w warunkach pożaru i artykułu o instalacjach uziemiających.
Tak się składa, że numer ten jest pierwszym w roku 2015. Niech mi zatem będzie
wolno Państwu, Autorom, Recenzentom, Współpracownikom oraz Przyjaciołom
złożyć życzenia pomyślnego Nowego Roku.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
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.
Rada Programowa: • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering (przewodniczący) • mgr inż. Franciszek Gładykowski
• dr inż. Witold Jabłoński • doc. dr inż. Stanisław Krakowiak • prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz • mgr inż. Jan
Musiał • dr inż. Ryszard Niewiedział • mgr inż. Zenon Stodolski • mgr inż. Zbigniew Szymański • mgr inż. Józef
Wysocki (członkowie)
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