
AKTUALNOŚCI  8 marca 2021 r. 
 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET 

8 marca br. odbyło się spotkanie on-line z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Było to pierwsze spotkanie z tej okazji inicjujące cykl spotkań corocznych. 

Wszystkich uczestników spotkania powitał prezes OZW SEP Jerzy Barglik i złożył bardzo miłe 

życzenia  paniom – członkiniom i sympatyczkom SEP.  

 

Wszystkim Koleżankom – członkiniom  Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich życzymy zdrowia, pomyślności i samych 

pięknych chwil w życiu, by pokonywanie kolejnych wyzwań 

przychodziło Wam z coraz większą lekkością, a każdy kolejny 

dzień był pełen uśmiechu, życzliwości i miłych zdarzeń 

      

   Zarząd  oraz  Koledzy z OZW SEP  

 

 

 

Po życzeniach  uczestnicy wysłuchali bardzo radosnego mini-koncertu zespołu MR.BEAT (Wokal: 
Bartek Kuczek, Bas: Michał Bajura, Instrumeny Klawiszowe: Piotr Urbaś, Gitara: Marek Bronder, 
Perkusja: Arek Franosz   https://www.facebook.com/Mr.Beat.Silesia . 
 

 
 

Po koncercie  prezes  opowiedział  krótko historię  ustanowienia „Dnia Kobiet”. 

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku, ustanowiony przez 

Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku  (Strajk kobiet 

pracujących w przemyśle tekstylnym – 8.03.1908 r.). 

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym 

świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego 

wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Dzień ten przypadał na 8 marca i tak już 

zostało do dzisiaj.  

W Polsce święto to jest znane dopiero od czasów PRL-u, jednak jego historyczne korzenie sięgają 

aż starożytnego Rzymu. Wówczas celebrowano tzw. Matronalia przypadające w pierwszym 

tygodniu marca. Obchody te były związane z kultem płodności i macierzyństwa, mężowie 

obdarowywali w tym czasie swoje żony prezentami. Jednak wbrew nazwie święto to było 

obchodzone nie tylko przez zamężne kobiety, ale też przez kobiety lekkich obyczajów i niewolnice. 

W Polsce, po II wojnie światowej nosiło miano święta państwowego. Przez długi czas posiadało 

piętno czerwonego goździka i rajstop. W 1993 roku święto to straciło rangę państwową, jednak 

mimo tego wciąż jest celebrowane. 
  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE9pVUJEZU9Fc2dRY3Y4NkhnLUdBSDl1Y0tBd3xBQ3Jtc0tuQVZ3UjJEekZjRU02cnFrX1VWUWdhZzJWaDg0WGtlNHlUYW9MOUdUb3FDRUVaRnVuMUxNWFY3ckd6dkVweHozdXpFb0F5eUdiOGJveVlvZ3NzZU1zRUNDdnlJSTdqZnZyUVJZQ1pYelNkVmY5UjBKWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMr.Beat.Silesia


 
Po raz pierwszy został przyznany tytuł Kobiety Roku w OZW SEP. 
Kobietą Roku 2021 została koleżanka  Jolanta Pietryja-Smolorz – 
członkini Koła SEP nr 4 przy TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział 
Elektrownia Łaziska. 
Jolanta Pietryja-Smolorz to Kobieta Energetyczna 
z niekończącymi się pokładami energii. Pełna pasji, energii 
i zapału do realizacji nowych  i śmiałych pomysłów. Prezes 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki 

w Łaziskach Górnych. Zaangażowana w gromadzeniu eksponatów z zakresu energetycznej 
i elektrycznej kultury technicznej oraz pamiątek osób związanych z pracą w energetyce. Kobieta o 
dużym potencjale przedsiębiorczości, wspierająca działalność edukacyjną w tym zakresie. 
 Godna szacunku i najwyższego uznania!  
Został zaprezentowany film  - wywiad z Kobietą Roku. 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkie członkinie SEP w OZW otrzymały słodkie upominki, co zostało 
częściowo udokumentowane zdjęciami i nagranymi  wcześniej kilkoma filmikami z wręczeń 
czekoladek. 

 
fot. Wiceprezes OZW Teresa Skowrońska ze słodkim upominkiem w ręce  
oraz prezes Jerzy Barglik  
 
W Biurze OZW SEP  - współorganizatorzy spotkania  Mariusz Saratowicz i Jan Kurek, także złożyli 
Paniom sympatyczne życzenia, a Koleżankom z Biura OZW wręczyli kwiaty i czekoladki. 
 

 
 
Fot. Od lewej: Teresa Machoń z koszyczkiem kwiatowym, Jan Kurek i Mariusz Saratowicz 
Panie, których komputery dysponowały kamerką i głośnikiem w ciepłych słowach dziękowały za 
miłe życzenia.  
Na zakończenie  uczestnicy wysłuchali  jeszcze raz mini-koncertu i zostali pożegnani życzeniami 
dalszego radosnego świętowania „Dnia Kobiet”. 
 



 
 
Fot. Uczestnicy spotkania  
 
Szczególne podziękowania należą się koledze Adrianowi Smagórowi z Koła SEP nr 59 przy 
Politechnice Śląskiej, który służy nam pomocą techniczną przy opracowaniu  filmów  
i prowadzeniu spotkań  on-line. 
 
Wszystkim Koleżankom składamy życzenia radosnych dni, nie tylko w Dniu Kobiet, a Kolegom by 
cieszyli się  z pogodnych i uśmiechniętych Koleżanek. 
 
 

Rel. Barbara Adamczewska 
Biuro OZW SEP 


