
XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP

W dniach 25-26 czerwca 2010 r. w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
obradował XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP. Na WZD dokonano podsumowania
działalności SEP w mijającej kadencji, dokonano wyboru nowych władz i organów
Stowarzyszenia oraz nakreślono kierunki działania SEP na przyszłość. W Zjeździe

wzięło udział około trzystu delegatów i zaproszonych gości z całego kraju.
25 czerwca 2010 r. uczestnicy WZD zebrali się pod pomnikiem Powstańców Śląskich, gdzie złożono
wieniec, dla uczczenia pamięci uczestników trzech wystąpień zbrojnych ludności śląskiej przeciwko
władzom niemieckim.

 

Fot. 1. Złożenie wieńca pod pomnikiem Powstańców Śląskich (fot. SEP i Jerzy Szastałło)



Fot.2. Prezydium Zjazdu: (od lewej) Stanisław Bolkowski, Jan Strzałka (przewodniczący), Piotr Szymczak.
(fot. Jerzy Szastałło)

Podczas WZDO wręczono „Wyróżnienia Prezesa SEP” w kadencji 2006-2010:

Fot. 3. Laureaci „Wyróżnień Prezesa SEP” w kadencji 2006-2010. (Źródło SEP)

 w kategorii „działalność statutowa” wyróżnienie otrzymali Jerzy Szastałło, prezes Oddziału
Warszawskiego SEP i Dziekan Rady Prezesów SEP i Andrzej Boroń, wiceprezes SEP, 

 w kategorii „nauka i edukacja” wyróżnienie wręczono gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi
Mierczykowi, JM Rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej, 

 w kategorii „współpraca z przemysłem” wyróżnienie otrzymał Janusz Niedźwiecki, prezes zarządu,
dyr. gen. APATOR SA w Toruniu (nieobecny, wyróżnienie zostanie wręczone przy najbliższej
okazji), 

 w kategorii „działalność wydawnicza” wyróżnienie otrzymał Tomasz Kołakowski, redaktor naczelny
miesięcznika „Energetyka”,

 w kategorii „działalność rzeczoznawcza” wyróżnienie otrzymał Zenon Stodolski, wiceprezes SEP,
 w kategorii „pracownik SEP” wyróżnienie otrzymała Maria Małgorzata Gregorczyk z Biura SEP w

Warszawie. 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Zjazd wybrał Jerzego Barglika na prezesa SEP na
następną kadencję 2010-2014. 
Przedstawiono wniosek o nadanie 10. godności Członka Honorowego. Charakterystyki kandydatów do
tej godności przedstawił zastępca przewodniczącego WZD Stanisław Bolkowski. W tajnym głosowaniu
wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów. Uroczyste dyplomy członka honorowego SEP
wręczył zastępca przewodniczącego obrad oraz były prezes SEP prof. Stanisław Bolkowski. 



Fot. 4. Członkowie Honorowi SEP wybrani na XXXV WZD (Źródło SEP)

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Powyższy materiał jest bardzo skróconą informacją z XXXV WZD. Szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.sep.com.pl

Na podstawie materiałów SEP i własnych
opracował Jerzy Szastałło


