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1 lipca  2020  r.  

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin.  Niewielka grupa osób (pandemia) zwiedziła wystawę 

grafiki i malarstwa Pawła Stellera w  Oddziale Grafiki , Jego imienia, Muzeum Historii Katowic.  Oddział ten 

mieści się w Katowicach przy ul Kościuszki 47. Wystawa jest prezentowana w unikalnych, oryginalnych 

wnętrzach w przedwojennej kamienicy. Paweł Steller (1895–1974) żył i pracował w Katowicach w latach 

1925–1974. Był wybitnym artystą-grafikiem, uprawiającym wiele dyscyplin twórczych.  

Na wystawie można zobaczyć część kolekcji prac artysty, jaką posiada Muzeum Historii Katowic – szczególnie 

drzeworyty, które przyniosły P. Stellerowi rozgłos i uznanie w postaci wielu nagród w kraju i za granicą.  

Więcej w „Aktualnościach”. 

 

   
 

6 lipca 2020 r. 

W sali prezydialnej OZW SEP odbyło się spotkanie członków Komisji Kwalifikacyjnej  nr 106 z członkami 

Prezydium OZW. Podczas spotkania zostały wręczone,  przez prezesa  OZW Jerzego Barglika  i sekretarza – 

skarbnika  Teresę Machoń, nowe akty powołania do Komisji Kwalifikacyjnej nr 106 na dalsze 5 lat.   

 

 
Fot. Od lewej: Grzegorz Kubas, Krzysztof Borkiewicz, Teresa Machoń, Jerzy Barglik, Jan Kurek, Roman 

Kocjan, Stanisław Bronny, Rafał Pluta 

8 lipca 2020 r. 

Spotkanie w sprawie szkoleń dla członków ŚlOIIB i SEP  odbyło się  w formie telekonferencji na platformie 

ZOOM, w której udział wzięli prezesi Oddziałów SEP działających na terenie  Województwa Śląskiego, tzn. 

Oddział Bielsko-Bialski, Częstochowski, Gliwicki i OZW SEP. Ustalono, że  szkolenia będą się odbywać na 

platformie Clickmeeting. Każdy Oddział zaproponuje swoje tematy szkoleń, które zostaną skoordynowane 

pod względem tematycznym.  

Członkowie SEP oraz członkowie ŚlOIIB będą zwolnieni z opłaty, podobnie jak to było w poprzednich latach 

przed pandemią. Dla pozostałych uczestników koszt uczestnictwa to 50 zł. Szkolenia będą prowadzone 

w następujących dniach tygodnia: poniedziałek-  Oddział Częstochowski, wtorek – OZW SEP, środa - Oddział 

Gliwicki, i czwartek - Oddział Bielsko-Bialski SEP. Skoordynowany plan szkoleń planowanych do końca roku 

zostanie zamieszczony na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów SEP i ŚlOIIB. 



14 sierpnia 2020 r. 

Gratulacje z okazji Dnia Energetyka  

Tradycyjnie, w sierpniu firmy związane z energetyką i ich pracownicy świętują Dzień Energetyka. Jest to 

okazja do podsumowań, gratulacji i docenienia pracy tych, którzy z energetyką związani byli przez lata.  

Z okazji Dnia Energetyka Zarząd OZW SEP składa wszystkim energetykom najserdeczniejsze życzenia, 

a także podziękowania za codzienną służbę. Dzięki Wam, czujemy się bezpiecznie mając zagwarantowane 

stabilne dostawy energii do naszych domów i przedsiębiorstw. 
Barbara Adamczewska 

Biuro OZW SEP 

 


