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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE OZW SEP  
Tradycyjnie, w Bibliotece Śląskiej, w Sali „Parnassos” odbyło się spotkanie świąteczne członków 

i sympatyków OZW SEP. Spotkanie zaszczycili znakomici goście. Byli przedstawiciele władz wojewódzkich 

i miejskich, prezesi firm wspierających Oddział, przedstawiciele Zarządu Głównego SEP, prezesi i koledzy 

z zaprzyjaźnionych Oddziałów  SEP, profesorowie Politechniki Śląskiej. 

W spotkaniu uczestniczyło 146 osób, sala była wypełniona do ostatniego miejsca.  

Godzinę przed spotkaniem można było wspominać główne wydarzenia z obchodów Jubileuszu 100-lecia 

OZW SEP oglądając filmy o tych wydarzeniach.  

Spotkanie otworzył i gości powitał prof. Jerzy Barglik – prezes OZW. Spotkanie to kończy rok obchodów 

Jubileuszu 100-lecia OZW SEP jak i całego Stowarzysznia. Przy wizualizacji sztandaru SEP  został 

odśpiewany Hymn Polski przez Ewę Urygę i wszystkich uczestników. Prowadzenie spotkania przejął 

wiceprezes Oddziału Mariusz Saratowicz. Chwilą ciszy zostały uczczone osoby, które odeszły od nas 

w 2019 roku. Prezes Jerzy Barglik przedstawił działalność Oddziału w 2019 r., która obfitowała 

w wydarzenia związane z Jubileuszem 100-lecia OZW SEP. 

 

 
 

Kolejna część spotkania to ceremonia wręczania odznaczeń, medali, wyróżnień i rekomendacji SEP. 

Miłą tradycją świąteczną jest zwyczaj obdarowywania się prezentami. Podczas naszych spotkań 

świątecznych organizowana jest zbiórka pieniężna na rzecz dzieci z Domu Dziecka „Zakątek” 

w Katowicach. I tym razem, uczestnicy spotkania stanęli na wysokości zadania. W zamian każdy gość 

otrzymał znaczek 100-lecia do przypięcia (pins) oraz ekologiczny kalendarz, monografię OZW SEP oraz nr 6 

Śląskich  Wiadomości Elektrycznych. 

Jak co roku, na spotkaniu świątecznym zostaje ogłoszony wynik konkursu na stypendium edukacyjne.  Na 

rok szkolny 2019/2020 laureatem funduszu został pensjonariusz Domu Dziecka „Zakątek” Dominik Grela – 

uczeń II klasy Technikum Informatycznego. Stypendium  ufundowała: firma TAURON Wytwarzanie SA.  

Symboliczny czek oraz upominek rzeczowy wręczyli prezes TAURON Wytwarzanie S.A. Kazimierz Szynol, 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski i prezes OZW Jerzy Barglik.  

Mariusz Saratowicz, w imieniu  Zarządu OZW SEP złożył wszystkim uczestnikom 

spotkania najserdeczniejsze życzenia  na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

jaki i na Nowy Rok 2020. 

Druga część spotkania upłynęła miło przy wysłuchaniu koncertu wokalistki Ewy 

Urygi. Koncert prowadziła Aneta Szubert. Na zakończenie koncertu Ewa Uryga 

przedstawiła swoją nową płytę „In Memoriam Mahalia Jackson”. Płyta jest do 

nabycia w promocyjnej cenie w Biurze OZW SEP.  

Po koncercie składano sobie życzenia łamiąc się opłatkiem  przy stole wigilijnym. 



              
fot. Oddział został wyróżniony medalem 100-lecia SEP.                    Śpiewa Ewa Uryga 

Medal wręczyła Maria Zastawny – członek zarządu SEP 

 


