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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera, związana ze stuleciem niepodległości, biografia Alfonsa Hoffmanna, wybitnego inżyniera, wynalazcy
i przedsiębiorcy, budowniczego elektrowni i sieci, współtwórcy polskiego systemu elektroenergetycznego. Położył on zasługi w kilku dziedzinach techniki, ale również jako społecznik i utalentowany animator kultury, a także jako organizator
pracy dużych zespołów pracowniczych. Cieszył się wielkim
szacunkiem podwładnych również dlatego, że ich szanował.
Jest ciekawy poradnik doboru przewodów uziemiających ograniczniki przepięć WN. Jest też artykuł odkłamujący zasady działania piorunochronów aktywnych oraz felieton J. Kurelli, objaśniający przyczyny spodziewanych dużych
podwyżek cen nośników energii.
Są obszerne odpowiedzi na pytania Czytelników, jest odcinek Technical
English (26) i inne stałe działy. Jest też zwięzłe omówienie niedawnej Pomorskiej
Gali Energetyki.
Edward Musiał
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: dr hab. inż. Stanisław Czapp (przewodniczący), dr inż. Ryszard Niewiedział (sekretarz)
Członkowie: mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, mgr
inż. Franciszek Gładykowski, prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab.
inż. Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński , mgr inż. Zdzisław Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc.
Bohdan Kopchak, mgr inż. Jerzy Martyński, mgr inż. Jan Musiał, dr inż. Jacek Nowicki, prof. dr hab. inż. Aleksandra
Rakowska, mgr inż. Włodzimierz Sobecki, dr inż. Przemysław Tabaka, mgr inż. Krzysztof Wincencik, dr inż.
Mirosław Zielenkiewicz.
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