
Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych 
na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych 

grudzień 2020 roku  nr 9/2020 (75) 

2 grudnia 2020 r. 

Spotkanie przed uroczystym spotkaniem świątecznym na którym wręczane były odznaczenia, medale 

i wyróżnienia – uwiecznione na filmie. 

3  grudnia 2020 r. 

Udział Teresy Machoń  w zebraniu zdalnym Zespołu ds. Walki z Nieuczciwą Konkurencją. 

8 grudnia 2020 r. 

Spotkanie,  na którym wręczane były kolejne odznaczenia, medale i wyróżnienia – uwiecznione na filmie.  

10 grudnia 2020 r.  

Wręczenie Rekomendacji SEP dla TAURON Wytwarzanie SA Oddział Siersza.  Rekomendację  odebrał 

dyrektor Oddziału Krzysztof Marzec z rąk  członków Zarządu OZW SEP - Szymona Jagodzika i Michała 

Pańczyszyna. 

10 grudnia 2020 r.  

Udział prof. Jerzego Barglika   w zgromadzeniu  ogólnym  Akademii Inżynierskiej w Polsce. 

Podczas zgromadzenia została zaprezentowana sylweta prof. Jana Kaczmarka z okazji 100. rocznicy urodzin 

Profesora.   Przedstawione zostało sprawozdanie  z działalności AIP oraz  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Zostało udzielone absolutorium zarządowi AIP. 

10 grudnia 2020 r. 

Udział prezesa Jerzego Barglika w 9. w kadencji 2018-2022, posiedzeniu Rady Prezesów SEP w formie 

wideokonferencji. 

11 grudnia 2020 r.  

Spotkanie świąteczne zorganizowane przez Zarząd Główny SEP on-line. Udział wzięło wielu członków OZW 

SEP. 

16 grudnia 2020 r.  

Spotkanie świąteczne członków i sympatyków OZW SEP. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się zdalnie, 

przez komunikator ZOOM. W spotkaniu wzięli udział znakomici goście - przedstawiciele  władz wojewódzkich 

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

i koledzy z zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP, profesorowie wyższych uczelni. W spotkaniu uczestniczyły 

94 osoby. 

 
fot. Jedna z czterech planszy z uczestnikami spotkania.  



Spotkanie prowadził prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik. Po powitaniu gości prezes przedstawił w skrócie 

działalność OZW SEP w mijającym roku obrazowaną prezentacją. Kolejnym punktem spotkania była relacja 

z wręczania  odznaczeń,  wyróżnień i  rekomendacji oraz  nominacji na rzeczoznawców i specjalistów SEP. 

Wielu Gości zabrało głos składając życzenia świąteczne i noworoczne. 

Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchać krótkiego koncertu „Trzy Kolędy” 

Więcej w  „Aktualnościach” na stronie internetowej. 

17 grudnia 2020 r.  

W  tym roku spotkanie świąteczne członków Koła Terenowego  w Katowicach  i Klubu Seniora odbyło się 

w trybie zdalnym. W zebraniu uczestniczyło 16 osób. Zebranie prowadził Stanisław Walczak. W spotkaniu 

uczestniczył także  prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, który złożył wszystkim uczestnikom spotkania 

najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Prezes OZW SEP pogratulował Stanisławowi Walczakowi 

otrzymania tytułu Zasłużonego Seniora  SEP oraz innym członkom Koła, którzy zostali odznaczeni Srebrną  

Odznaką Honorową SEP, na zebraniu świątecznym OZW SEP, tzn. Sylvii Czakowski, Ginterowi Jureczko 

i Tomaszowi Wielochowi. 

Prezes Koła poinformował o działalności Koła w 2020 roku oraz wspomniał  Kolegów, którzy  zmarli 

w tym roku. Przedstawił  plan pracy Koła  w 2021 roku. Uczestnicy zebrania w krótkich wystąpieniach złożyli 

życzenia świąteczne i noworoczne, a przede wszystkim życzenia zdrowia i możliwości spotkania się w „realu” 

na zebraniach w przyszłym roku w niezmienionym składzie.  

Poniżej zdjęcie pamiątkowe ze spotkania w 2020 roku.  

 

17 grudnia 2020 r. 

Wyszedł kolejny numer 5-6/2020  Śląskich Wiadomości Elektrycznych.  Numer został 

zredagowany przez Oddział Gliwicki SEP im. St. Fryzego, przy współudziale Oddziału 

Zagłębia Węglowego SEP.  

Zapraszamy na stronę www.swe.sep.katowice.pl   

 

22  grudnia 2020 r.  

Spotkanie  wigilijne Prezydium OZW SEP z pracownikami Biura OZW.  Spotkanie odbyło się częściowo  

on-line. 

http://www.swe.sep.katowice.pl/

