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W EdW 12/2002 ogłoszony został wielki konkurs na najlepszy projekt opublikowany w Elektronice dla Wszystkich, opracowany przez 
osobę spoza grona redakcyjnego. 

Należało wybrać trzy najbardziej innowacyjne, najbardziej interesujące i pomysłowe projekty opublikowane w EdW w dwunastu nume-
rach z 2002 roku. Konkurs ma służyć ujawnianiu i promowaniu utalentowanych Czytelników, nieprzeciętnych twórców, w tym uczestników
Szkoły Konstruktorów. Z przyjemnością informujemy, że najlepszy projekt roku 2002 to opublikowany w numerze
październikowym

Zegar Predatora
Autorem tego projektu jest Dariusz Drelicharz z Przemyśla.
Zegar został oceniony przez Was jako połączenie przydatności,

pomysłowości, edukacji i rozrywki. Idea Zegara Predatora istotnie
jest rewelacyjna!

II miejsce zajął przedstawiony w EdW 11/2002

Wyświetlacz widmowy
Autorem jest Łukasz Hrapek z Sanoka. Według opinii z ankiet - Wyświetlacz wid-

mowy to niezwykle ciekawy i dopracowany projekt, pozwalający na poznawanie możli-
wości współczesnej elektroniki i mechaniki.

III miejsce zajęła opisana w EdW 8/2002

Programowana tablica świetlna
Autorem jest Michał Stach z Kamionki Małej. Z listów i e-maili, dotyczących

nominacji tego projektu do nagrody, wypłynął podstawowy wniosek: „Za staranne
wykonanie i praktyczne wykorzystanie Bascoma”.

A oto kolejno projekty, które otrzymały najwięcej głosów:
4. Transformator Tesli (EdW 9,10/02) – Łukasz Bajda i Radosław Szymczycha.
5. Sterownik pieca węglowego (EdW 12/02) – Krzysztof Nawacki.
6. Sonar – dalmierz ultradźwiękowy (EdW 7/02) –  Olaf Janik.
7. UPS – zasilacz awaryjny (EdW 11/02) –  Dariusz Knull.
8. Zasilacz symetryczny (EdW 9/02) – Marcin Wiązania.
9. Projektor laserowy (EdW 5/02) – Bartłomiej Stróżyński.

10. Sterownik (niekoniecznie) akwariowy (EdW 11/02) – Remigiusz Idzikowski.
Zwycięzcy konkursu, Dariusz Drelicharz, Łukasz Hrapek i Michał Stach, otrzymują oscyloskopy HPS10 firmy Velleman. 
Wśród uczestników ankiety-konkursu rozlosowaliśmy nagrody w postaci kitów AVT i książek. Otrzymają je: Rafał Burszewski z Tcze-

wa, Karol Pietruszewski z Poznania, Tomasz Kaczmarczyk z Krakowa, Stefan Latko z Udrzyna, Jakub Podgórski z Wałbrzycha, 
Jan Stanisławski z Sanoka, Marcin Komisarz z Rzeszowa, Krzysztof Stanowiec z Koszalina, Bartłomiej Warzecha z Hurko, Krzysztof
Kunka z Giżycka i Anna Nowakowska z Jaworza. Gratulujemy zwycięzcom konkursu, wszystkim wyróżnionym i jednocześnie zachęcamy
do dalszej współpracy z redakcją EdW zarówno Autorów interesujacych projektów, jak i wszystkich Czytelników.
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