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DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebranie Komitetu Honorowego  
Katowickich Dni Elektryki 
W dniu 27 lutego 2012 r. w Pałacu Goldsteinów 
w Katowicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Ho-
norowego VII Katowickich Dni Elektryki. W zebraniu 
uczestniczyły łącznie 24 osoby. Poszczególne firmy 
reprezentowane były, w zdecydowanej większości, 
przez swych prezesów.  
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prezydent mia-
sta Katowice mgr inŜ. elektryk Piotr Uszok, który ser-
decznie powital zebranych. Następnie prezes SEP Kol. 
Jerzy Barglik nakreślił krótką historię wszystkich do-
tychczasowych edycji Katowickich Dni Elektryki. Idea 
organizacji tej imprezy zrodzila się osiemnaście lat te-
mu, w 1994 roku. I KDE odbyły się rok później: 
w dniach 8 - 10 czerwca 1995 r. Początkowo odbywały 
się w cyklu dwuletnim: II KDE – maj 1997 roku. Po-
tem juŜ rzadziej w cyklu raz na trzy lata: III KDE – 
maj 2000, IV KDE – maj 2003 V KDE – maj 2006, VI 
KDE - maj 2009. 

 
Fot.1 Uczestnicy spotkania Komitetu Honorowego KDE – przemawia 
prezydent Piotr Uszok.                                   fot. Barbara Adamczewska 

Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Kol. Tere-
sa Skowrońska omówiła ramowy program VII Kato-
wickich Dni Elektryki. Impreza odbędzie się w dniach 
28 - 30 maja 2012 r. W sobotę poprzedzającą rozpo-
częcie VII KDE, czyli w dniu 26 maja 2012 r., odpra-
wiona zostanie Msza Święta w intencji elektryków 
oraz ich rodzin w Kościele Mariackim w Katowicach. 
Inauguracja VII Katowickich Dni Elektryki nastąpi w 
poniedziałek 28 maja 2012 r. o godz. 18:00 w Akade-
mi Muzycznej w sali Symfonia, gdzie odbędzie się 
uroczysta sesja. Na sesji tej zostaną przekazane symbo-
liczne klucze do bram miasta, wręczone zostaną od-
znaczenia państwowe i wyróŜnienia stowarzyszenio-
we, nagrody laureatom konkursu na najaktywniejsze 
koło SEP na szczeblu OZW SEP oraz nagrody dla 

młodzieŜy szkół średnich - laureatów konkursu pt. 
„Wiem wszystko o elektryce”. Sesja zakończy się kon-
certem w wykonaniu młodzieŜy akademickiej.  
W drugim dniu VII Katowickich Dni Elektryki odbę-
dzie się festyn dla mieszkańców miasta na słynnej uli-
cy Mariackiej, prowadzącej od Starego Dworca do Ko-
ścioła Mariackiego. Będą występować zespoły mło-
dzieŜowe, orkiestry dęte elektrowni Jaworzno 
i Łaziska. Będzie stoisko z literaturą dot. elektroener-
getyki, prowadzone będą konkursy o tematyce związa-
nej bezpiecznym uŜytkowaniem energii elektrycznej 
dla dzieci i młodzieŜy. Odbędzie się pokaz samocho-
dów elektrycznych oraz pokaz ratowania osób poraŜo-
nych prądem elektrycznym. 
W ostatnim dniu VII Katowickich Dni Elektryki, 
w środę 30 maja 2012 r., w sali kinowej firmy informa-
tycznej Kamsoft SA w Katowicach-Zawodziu odbę-
dzie się X Konferencja naukowo-techniczna 
KBE 2012 „Bezpieczeństwo w Elektryce” pt. „Bezpie-
czeństwo i efektywność energetyczna przy wytwarza-
niu, przesyłaniu i uŜytkowaniu energii elektrycznej. 
Nastąpi oddanie kluczy do bram Katowic i zakończe-
nie KDE 2012 oraz Zebranie Zarządu Oddziału Zagłę-
bia Węglowego SEP.  
Po oŜywionej dyskusji członkowie Komitetu Honoro-
wego VII KDE zaakceptowali program imprezy oraz 
(co waŜne!) jej budŜet. Prezes SEP Jerzy Barglik w to-
warzystwie prezes OZW SEP Teresy Skowrońskiej 
wręczył rekomendację na kolejne 3 lata dla firmy SA-
KOP pani prezes Gabrieli Sławik. 

 
Fot. 2. Moment wręczenia rekomendacji SEP dla firmy SAKOP Sp. z o.o. 

 fot. Barbara Adamczewska 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego VII Ka-
towickich Dni Elektryki zakończyło się o godz. 15:30. 
W dalszej części zebrani kontynuowali dyskusję przy 
kawie, herbacie i śląskim kołoczu. 
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