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SPOTKANIE ŚWIATECZNE  OZW SEP 
W Bibliotece Śląskiej, w sali audytoryjnej „Parnassos” odbyło się spotkanie  świąteczno-noworoczne  

członków i sympatyków OZW SEP. Jest to 22 spotkanie w tym miejscu.  W spotkaniu wzięło udział około 

100 osób -  członków zwyczajnych, wspierających, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP, 

przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, firm współpracujących z Oddziałem, przedstawicieli 

uczelni wyższych. Zebranych powitał prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz, po czym przekazał prowadzenie 

spotkania wiceprezesowi OZW Piotrowi Wojtasowi, który w pięknych słowach  przedstawił stowarzyszenie 

jako organizację zrzeszającą niezwykłych ludzi, którzy na przestrzeni lat związali swoje życie z Oddziałem, 

Ludzi wielkiego szacunku do nauki, kultury i sztuki oraz wyjątkowego poczucia wspólnoty oraz  

przywiązania dużej wagi do relacji międzyludzkich. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2022 roku członków SEP. 

Prowadzący spotkanie zwrócił się z apelem do zebranych, by wzięli udział w corocznej zbiórce pieniężnej 

dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Katowicach. 

Spotkanie świąteczne jest wydarzeniem kończącym działalność Oddziału, więc tradycyjnie prezes OZW 

Mariusz Saratowicz podsumował działalność Oddziału w 2022 roku.  

Mijający rok jest 100-rocznicą przyłączenia Górnego Śląska do Polski, stąd w kolejnym punkcie spotkania 

został wygłoszony na ten temat „referat” w sposób bardzo oryginalny, interesujący i wzruszający. Aneta 

Szubert (wiceprezes OZW SEP) oraz aktor Dariusz Niebudek  wcielili się w rolę małżeństwa Korfantych:  

Elżbiety i Wojciecha.   

 
fot.  „Korfantowie”                                                Uczestnicy spotkania 

Spotkanie świąteczne jest zawsze okazją do składania życzeń. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Miasta 

Katowice Marcin Krupa. Prowadzący spotkanie Piotr Wojtas odczytał adres gratulacyjny przesłany przez 

prezesa NOT  Ewę Mańkiewicz-Cudny.  

Rok 2022 w OZW SEP jest rokiem dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza. W związku z tym prof. Jerzy Barglik 

zabrał głos. W krótkich słowach przypomniał sylwetkę Zbigniewa Białkiewicza i zaprosił na scenę Jego 

córkę Hannę, której wręczył Zeszyt Historyczny nr 5  opisujący drogę życiową, osiągnięcia naukowe 

i realizację pasji historycznych Jej Ojca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fot. Wyróżnieni Medalem im. Z.Białkiewicza                 Od lewej: Mariusz Saratawicz, Hanna Białkiewicz, Jerzy Barglik  



W uznaniu szczególnych zasług dla Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zostało wyróżnionych  medalem 

im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza osiem osób. 

Kolejne wyróżnienia to: Godność Zasłużonego Seniora SEP, którą  otrzymali kol. kol. Andrzej Hobik 

i Janusz Lulko, Srebrna Odznaka Honorowa SEP, Medal im. prof. Stanisława Andrzejewskiego, Medale 

100-lecia OZW SEP oraz „Podziękowanie za wsparcie wszystkich Katowickich Dni Elektryki”.  

Pięciu nowym członkom zwyczajnym z Koła SEP nr 38 przy Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział 

Elektrownia Jaworzno III   zostały wręczone legitymacje SEP.  

Na zakończenie Ceremonii wręczania odznaczeń i wyróżnień  została wręczona Rekomendacja SEP  

dla firmy FAMUR SA Oddział Mining w Katowicach.   

Tradycyjnie, dyrektorowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach nr 9, 10, 11 i 12 - 

Piotrowi Jarockiemu, prezes Mariusz Saratowicz i wiceprezes Aneta Szubert  wręczyli czek  „Dar serca”, 

który symbolizuje świąteczną zbiórkę pieniężną oraz koszt słodyczy dla dzieci. 

Nadszedł czas składania życzeń świątecznych i noworocznych.  Zaprzyjaźniony z Oddziałem ksiądz Piotr 

Brząkalik złożył piękne życzenia dla wszystkich  elektryków i energetyków.  

Na zakończenie części oficjalnej Prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz, w imieniu Zarządu Oddziału 

złożył członkom SEP i ich rodzinom oraz sympatykom SEP  życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. 

W wigilię Bożego Narodzenia  
niech Gwiazda Pokoju wskaże nam drogę. 

Zapomnijmy o tym, co oddala i otwórzmy się na dobro, 
realizację marzeń. 

Ciepłym otulmy naszych bliskich  
i uśmiechajmy się do siebie. 

Niech magia Świąt zjedna wszystkich 
i pozwoli cieszyć się tym, co nam dane. 

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
Oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023. 

 
Po części  oficjalnej  obył się koncert w wykonaniu „Żeńskiej Orkiestry Salonowej Polskiej Grupy Górniczej” 

pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego.  Po koncercie odbyło się  w głównym holu Biblioteki spotkanie 

koleżeńskie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. „Dar Serca”                                                                                     Koncert świąteczny 

 

 

 

rel. Barbara Adamczewska 

fot. Mariusz Kurpierz   


