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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Przygotowania do XXXVI Walnego Zjazdu 
Delegatów SEP  
• 24 kwietnia 2014 r. był ostatnim dniem zgłaszania 
do Komisji Wyborczej WZD kandydatur do władz 
i organów SEP na kadencję 2014 - 2018.  
Wpłynęły dwie kandydatury na prezesa SEP. Kandy-
datami do tej funkcji są Kol. Kol.: sekretarz generalny 
SEP Andrzej Boroń i członek ZG SEP Piotr Szym-
czak. Do ZG SEP kandydują łącznie dwadzieścia 
cztery osoby. Ponadto zgłoszono dziewięciu kandy-
datów do Głównej Komisji Rewizyjnej SEP, dziesię-
ciu kandydatów do Głównego Sądu Koleżeńskiego 
SEP oraz dwunastu  do Komisji Wyborczej WZD.  
Po przygotowaniu przez Komisję Wyborczą na stro-
nie internetowej dla delegatów i członków honoro-
wych zostaną zamieszczone notki biograficzne kan-
dydatów.  
• W dniu 5 czerwca 2014 r. odbędzie się szereg im-
prez towarzyszących Zjazdowi. Już o godz. 9:30 na 
Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego przy ul. 26 kwietnia 
otwarta zostanie wystawa firm przemysłu elektro-
technicznego i informatycznego. Pół godziny później 
w nowej Sali Audytoryjnej Wydziału rozpocznie się 
konferencja „Inteligentne specjalizacje szansą rozwo-
ju gospodarki”. Konferencja potrwa do godz. 15:00. 
Następnie o godz. 16:00, w miejscu obrad XXXVI 
WZD SEP, czyli w Centrum Dydaktyczno-
Badawczym Nanotechnologii ZUT przy ul. Piastów 45 
otwarta zostanie wystawa „Kazimierz Szpotański – 
pionier polskiego przemysłu elektrotechnicznego 
i współtwórca SEP”. Przed budynkiem Oddziału 
Dystrybucji Enea Operator w Szczecinie zostanie od-
słonięta tablica pamiątkowa pamięci Kazimierza 
Szpotańskiego. O godz. 18:00 w Bazylice św. Jakuba 
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 odpra-
wiona zostanie msza święta w intencji elektryków. 
O godz. 19:30 złożone zostaną kwiaty pod Pomni-
kiem Czynu Polaków w Parku Kasprowicza. Na za-
kończenie obfitującego w wydarzenia dnia o godz. 
20:30 w budynku NOT przy Al. Wojska Polskiego 67 
odbędzie się krótkie spotkanie władz statutowych SEP. 
• Obrady Zjazdu rozpoczną się w dniu 6 czerwca 
2014 r. o godz. 9:00 w Sali Centrum Dydaktyczno-
Badawczego Nanotechnologii ZUT. Porządek I dnia 
obrad przewiduje między innymi sprawy organiza-
cyjne, nadanie godności członka honorowego SEP, 
wystąpienia gości i wręczenie odznaczeń, referat pro-
gramowy, część sprawozdawczą i wybory prezesa 
SEP oraz dziekana Rady Prezesów. W przerwie obrad 
na Wałach Chrobrego wykonane zostanie pamiątko-

we zdjęcie delegatów i gości Zjazdu. Po zakończeniu 
I dnia obrad o godz. 18:00 uczestnicy Zjazdu wezmą 
udział w programie rozrywkowym „Podwieczorek 
przy Mikrofonie”. Dzień zakończy uroczysta kolacja 
morska w Restauracji „Kantyna Morska”. 
• W dniu 7 czerwca 2014 r. obrady rozpoczną się 
już o godz. 8:00. Porządek obrad przewiduje między 
innymi: wybory władz i organów (ZG, GKR, GSK, 
KW) oraz przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych. 
Zakończenie obrad zaplanowane jest na godz. 14:30. 
O godz. 16:00 odbędzie się I zebranie Zarządu 
Głównego SEP. O godz. 17:30 w Filharmonii Szcze-
cińskiej przy pl. Armii Krajowej 1 odbędzie się 
Koncert Zjazdowy z okazji 95-lecia SEP i roku 
Szpotańskiego. Natomiast o 20:00 w Hotelu Madi-
son Blu przy pl. Rodła 10 rozpocznie się tradycyjne 
spotkanie koleżeńskie. 
• Niedziela 8 czerwca 2014 r. przeznaczona jest na 
wycieczki turystyczne. Organizatorzy zapraszają 
między innymi na wycieczki do pobliskiego Berlina 
i do Kamienia Pomorskiego. 
• Informacje organizacyjne zamieszczone są na 
stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego Zjaz-
du pod adresem www.zjazdsep.szczecin.pl. Mate-
riały i informacje przeznaczone dla delegatów można 
znaleźć na stronie internetowej dla delegatów i człon-
ków honorowych pod adresem www.zgsep.pl. 

Krótko 
• W dniu 25 kwietnia 2014 r. delegacja OZW SEP 
w składzie Kol. Kol.: Jan Kurek Aleksy Kuźnik, 
Teresa Machoń odwiedziła Szpital im. Ignacego 
Mościckiego przy ul. Powstańców w Chorzowie, 
w tym tamtejszą izbę pamięci byłego Prezydenta RP. 
Ordynatorowi Oddziału Laryngologii dr Henryko-
wi Kawalskiemu, inicjatorowi utworzenia i opieku-
nowi Izby przekazano kopię dyplomu nadania prof. 
Ignacemu Mościckiemu godności członka hono-
rowego SEP. Dyplom ten znalazł miejsce wśród 
eksponatów Izby.  
• Tego samego dnia w sali konferencyjnej Domu 
Technika w Katowicach odbylo się doroczne spotka-
nie Prezydiów Oddziału Krakowskiego SEP i Od-
działu Zagłębia Węglowego. Więcej w kolejnym In-
fosepiku. 

Kondolencje 
Członkowi ZG SEP Kol. Krzysztofowi Kolonko 
skladam serdeczne wyrazy współczucia z powodu 
śmierci Mamy.                           Prezes SEP Jerzy Barglik 

Kolejny Infosepik   
ukaże się 6 maja 2014 roku. 


