
AKTUALNOŚCI  8 marca 2022 r. 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET  

Tradycyjnie, w dniu 8  marca br. odbyło się spotkanie on-line z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Wszystkich uczestników spotkania powitał prezes OZW SEP Jerzy Barglik. Wspomniał  historię 
ustanowienia święta Kobiet  i złożył bardzo miłe życzenia  paniom – członkiniom i sympatyczkom SEP.  
Został odczytany wierszyk dedykowany Paniom, który napisał w 2001 roku  Andrzej Keyha, ówczesny 
kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa, (kronikarz OZW) A oto ten  wierszyk:  

Ósmego marca Kochane Panie 
Każda z Was kwiatek od nas dostanie 
I dużo życzeń: zdrowia, radości 
Zadowolenia i Pomyślności 
  
Niechaj Wam miło przebywać z Nami, 
Chociaż bywamy zmierzli czasami 
I pamiętajcie Dziewczyny miłe 
Byście na buziach uśmiech nosiły 
  
Bo z tym uśmiechem jest Wam do twarzy 
Czy deszczyk leje, czy słońce praży 
Reasumując krótko stwierdzamy, 
My Was naprawdę wszystkie kochamy!                         (Panowie się pod tym podpisują) 

 
Wszystkim Paniom zostały wręczone  wirtualnie słodkie upominki. Panie, które uczestniczyły w spotkaniu 
ostatkowym zostały obdarowane realnie (fotografia poniżej), a dla pozostałych Pań upominki będą 
wręczane przez prezesów Kół. 

 
 
Istotnym wydarzeniem tego spotkania była Nominacja  Pani Krystyny Klaczkowskiej na Kobietę Roku 2022 
w OZW SEP.  Został zaprezentowany film z nominacji, która odbyła się podczas spotkania w Teatrze Korez 
w dniu 1 marca br. 
 

Pani Krystyna Klaczkowska to  Kobieta, kreująca śląską rzeczywistość w wielu obszarach 
działalności społecznej, poświęcająca wolny czas na rzecz aktywizacji kobiecego środowiska.  
Osoba o wielkim sercu dla dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących opieki w Hospicjum 
Cordis.  Kobieta, która z żelazną konsekwencją realizuje potrzeby innych ludzi oraz dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Godna szacunku i najwyższego uznania!  
 



 
 
Fot. 1. Pani Krystyna Klaczkowska z dyplomem potwierdzającym nominację na Kobietę Roku 2022 w OZW SEP 
Fot. 2  Prezes Jerzy Barglik w otoczeniu Kobiet:  Jolanty Pietryji- Smolorz (2021) i Krystyny Klaczkowskiej (2022)  

 
Mody artysta Michał Szubert zaśpiewał dla Pań piosenkę swojego autorstwa.  Uczestnicy spotkania mieli 
okazję do składania życzeń oraz podziękowań. 
Na zakończenie spotkania został zaprezentowany zabawny  mini-koncert w wykonaniu Czesława Jakubca.  

 

rel. Barbara Adamczewska 

Biuro OZW SEP 


