
AKTUALNOŚCI  8 marca 2023 r. 
 

DZIEŃ KOBIET W OZW SEP 
W dniu 8 marca br. odbyło się spotkanie on-line z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.  W sali 

prezydialnej OZW SEP spotkała się reprezentacja kobiet – członkiń SEP, w tym Kobieta Roku 2021  

koleżanka Jolanta  Pietryja-Smolorz  oraz Kobieta Roku 2022 koleżanka Krystyna Klaczkowska.  

Wszystkich uczestników spotkania powitał prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz . Przypomniał  historię 

ustanowienia Święta Kobiet i sposób obchodów tego święta w Polsce. Prezes Mariusz Saratowicz 

i wiceprezes Piotr Wojtas złożyli  bardzo  sympatyczne życzenia  Paniom – członkiniom i sympatyczkom 

SEP: 

Wszystkim Koleżankom i 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! 

 
 

Głównym punktem spotkania była nominacja koleżanki Anety Szubert na Kobietę Roku 2023.  

Aneta Szubert to 

Kobieta pełna ciepła, wzruszeń, przyjaźni i kobiecej energii. Świetna 

dziewczyna!  Zaangażowana w sprawy charytatywne, promująca kulturę 

śląską, to kobieta magiczna. Pełna pasji, energii i zapału do realizacji nowych 

i śmiałych pomysłów. 

Manager ds. Marketingu i Komunikacji, jednego z największych w Europie 

biur projektowo-inżynierskich ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA, z którym 

związana jest od 1995 roku.  

Posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej, zdobyte u boku 

najlepszych specjalistów. Jest doskonałym organizatorem. Doświadczenia z 

tego zakresu pozwalają na codzienny kontakt z niezwykłymi ludźmi, który 

jest dla Niej motywacją do dalszego działania. Jest zaangażowana w 

działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale pomocy dla 

drugiego człowieka nie zamyka w ramy zawodowe, a niezwykłe zrozumienie potrzeb innych pomaga jej 

znajdować rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Jest 

twórcą programu EPKariera, który promuje EPK jako dobrego pracodawcę, wśród uczniów szkół średnich i 

uczelni wyższych. Od 2008 roku wspiera organizację Krajowego Konkursu Energetycznego.  

Zaangażowana w działalność OZW SEP i IGEOŚ. Współpracuje z Teatrem Korez i Teatrem Śląskim, jest 

Sekretarzem Rady Mecenasów Teatru Śląskiego oraz Prezesem Zarządu Fundacji Teatru Śląskiego 

WYSPIAŃSKI, jest również managerem zespołu muzycznego Energy Band. Związana z firmą szkoleniową 

PRIMA, szkolenia z zakresu szeroko pojętej komunikacji, organizacji pracy własnej i zarządzania emocjami 

oraz kreowania marki osobistej. 



Jest rodowitą Bytomianką, a sprawy miasta i całego Śląska są jej bardzo bliskie. Wszystkie chwile wolne 

przeznacza na sport: bieganie, rower, spinning, narty i tenis. Od kilku lat związana z Akademią Aktywności 

Ruchowej i Dietetyki Mangala, prowadzi zajęcia sportowe i szkolenia z zakresu dietetyki. 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Aktywnie działa w Kole SEP nr 9 przy 

ENERGOPROJEKCIE Katowice SA.  

Godna szacunku i najwyższego uznania! 

Uczestnicy zdalni mieli możliwość oglądnięcia filmu prezentującego Kobietę Roku 2023.  

Anecie Szubert został wręczony dyplom nominacji oraz przechodnia statuetka  „Róża Kobiety Roku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Od lewej: Aneta Szubert, Piotr Wojtas, Mariusz Saratowicz, Teresa Machoń,  Aneta  Szubert z :Różą” 

Paniom obecnym na Sali prezydialnej  zostały wręczone kwiaty i słodkie upominki. Dla pozostałych  

Pań - członkiń SEP upominki  zostały lub zostaną  przekazane na ręce  prezesów Kół SEP. 

Panowie uczestniczący w spotkaniu on-line złożyli także Paniom serdeczne życzenia. Panie ślicznie 

podziękowały . 

Na  zakończenie  wszyscy wysłuchali mini koncertu w wykonaniu Jacka Kawalca i Michała Szuberta 

z towarzyszeniem Zespołu Energy Band. 

 

 
 
Fot.  „Kobiety Roku w OZW SEP”. Od lewej Jolanta Pietryja-Smolorz, Aneta Szubert, Krystyna Klaczkowska 
 

rel. Barbara Adamczewska 

Biuro OZW SEP  


