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Życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym w 2010 roku
oraz spełnienia wszystkich oczekiwań,
dotyczących naszego Stowarzyszenia,
w tym owocnego XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP
przesyła

Andrzej Ciszewski - prezes SIMP
wraz z Koleżankami i Kolegami
z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP

Wiadomości S I M P
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy „Wiadomości SIMP“
Przekazujemy Państwu ostatni numer „Wiadomości SIMP“ w roku 2009, który jak zwykle ma charakter
świąteczno-noworoczny. Dobrze, że właśnie taka świąteczna atmosfera kończy rok, który był rokiem wielu
niewiadomych oraz wyzwań, jakie były następstwem gospodarczego kryzysu, którego globalna skala, dotknęła również
nasz kraj, naszą gospodarkę, a także liczne grupy zawodowe, poszczególne rodziny i osoby. W pewnym stopniu
obawialiśmy się również o nasze Stowarzyszenie, o jego podstawy materialne i stan liczebny, który nadal w niemałym
stopniu zależy od egzystencji wielu przedsiębiorstw, w których funkcjonują nasze koła zakładowe.
Teraz, gdy za kilka dni witać będziemy 2010 rok, mogę naszym PT Czytelnikom „WS“ oraz Członkom i
Sympatykom SIMP przekazać, z dużą dozą satysfakcji, że nasza Organizacja wychodzi z okresu recesji bez większego
uszczerbku, a nawet raczej wzmocniona nowymi doświadczeniami, związanymi na przykład pozyskiwaniem nowych
członków, najczęściej młodej generacji, czy też skutecznych, nowych ofert na niwie zarówno działalności statutowej jak
i gospodarczej. To efekt naszej wspólnej pracy na rzecz podnoszenia prestiżu SIMP, dostosowania naszej oferty do
oczekiwań naszych członków, głównie ludzi młodych, którym przychodzi zdobywać wiedzę i pracować w warunkach
gospodarki rynkowej, z wolnym przepływem ludzi, informacji i kapitału. Już teraz na kilka miesięcy przed przyjęciem
sprawozdań od naszych jednostek organizacyjnych oraz na 10 miesięcy przed XXXII Walnym Zjazdem Delegatów
SIMP, który będzie miał miejsce w naszym Zamku w Rydzynie, mogę Wam Koleżanki i Koledzy „zameldować“, że
większość zamierzeń Zarządu Głównego SIMP, w tym prezesa, udało się zrealizować pomimo recesji jaka miała
miejsce w latach 2008-2009.
O innych, również optymistycznych przyczynkach pogodnej, świątecznej atmosfery jaka nam towarzyszy u
progu 2010 roku, zaświadcza tematyka materiałów zamieszczonych w niniejszym numerze „WS“, a w tym artykuły
poświęcone 100-leciu „Mechanika“, wręczeniu Certyfikatu przez UDT-CERT na kolejne trzy lata, czy relacji z
zakończenia I etapu projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego“ oraz z uroczystego
przyjęcia w nasze szeregi 46 młodych członków SIMP w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Dowodami na to, że optymizm piszącego ten wstęp, nie jest przesadzony, świadczą również takie materiały jak:
„Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim“, „Prymusi Szkół Lotniczych SIMP w roku szkolnym
2008/2009“, czy „Marian Medwid - twórca techniki“. Mam nadzieję, że Oddział SIMP w Poznaniu - pomysłodawca
nadawania tego zaszczytnego lauru, zgodnie z daną obietnicą, rozszerzy swoją inicjatywę przyznawania statuetki
„Twórca techniki“ na cały kraj, a do poszukiwania i pomocy w wyłanianiu najlepszych konstruktorów i technologów,
włączy się większość naszych jednostek organizacyjnych.
Z przyjemnością anonsuję również informację o sympatycznej uroczystości poświęconej jubileuszom 75-lecia
czterech kolegów Wielkopolan, wielce zasłużonych dla SIMP i rydzyńskiego Zamku, która miała miejsce na
posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 12 grudnia br. Są to honorowi członkowie SIMP kol. Kol.: Tadeusz Witold
Młyńczak, Kazimierz Wawrzyniak, Józef Werno i Feliks Zielnik.
Andrzej Ciszewski
Prezes SIMP
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Nr 11-12 ’2009
Ustalenia i decyzje Prezydium Zarządu Głównego SIMP
z dnia 5 listopada 2009 r.
1. Zapoznano się z przygotowaniami do sesji jubileuszowej z okazji 100-lecia czasopisma „Mechanik“,
która odbędzie się w dniu 6 listopada br., oraz tezami okolicznościowego wystąpienia Prezesa SIMP.
2. Wysłuchano informacji o przygotowaniu jednostek
organizacyjnych SIMP i firm franchisingowych
związanych z naszym Stowarzyszeniem do przedłużenia o kolejne trzy lata certyfikatu wydanego przez
UDT-CERT, potwierdzającego stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN
ISO 9001:2001.
3. W związku z koniecznością zaciągnięcia przez
SIMP kredytu bankowego na zabezpieczenie udziału własnego w realizowanym projekcie inwestycyjnym pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie“, współfinansowanym przez Urząd Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, omówiono warunki zabezpieczenia hipotecznego tego kredytu na określonych
nieruchomościach stanowiących własność Stowarzyszenia.
4. Zapoznano się z informacją o wynikach osiągniętych przez jednostki gospodarcze SIMP i wpływach
od firm franchisingowych za okres III kwartałów
2009 r., oceniając je jako dobre a w indywidualnych
przypadkach jako bardzo dobre.
5. Zapoznano się z działalnością Oddziału SIMP w
Stalowej Woli, w tym m.in. z działaniami podjętymi
przez obecny Zarząd, zmierzającymi do uporządkowania stanu finansowego i księgowości Oddziału.

6. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem SIMP II
Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Połączenia montażowe - PM - 2010“ (Rzeszów - Bukowiec,
25-28 maja 2010 r.) organizowanej przez Wydział
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
7. Zapoznano się z wnioskiem prezesa Sekcji Poligrafów SIMP - kol. Tadeusza Chęsego o dofinansowanie konferencji pt. „Kierunki rozwoju polskiej
poligrafii i opakowań 2010“ (Poznań, 8-9 kwietnia
2010 r.), wyrażając pogląd, że dotację tę należy
traktować jako wkład Stowarzyszenia do budżetu
konferencji, z możliwością uczestniczenia w podziale ewentualnego zysku.
8. Z satysfakcją przyjęto informację przekazaną przez
Prezesa SIMP o jego obecności na uroczystości
odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Bolesława
Briksa - długoletniego członka naszego Stowarzyszenia, organizatora szczecińskiego szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego oraz promocji
biografii Profesora, opracowanej przez kol. Zbigniewa Neumanna - prezesa Oddziału SIMP w Szczecinie. Zebrani zaakceptowali propozycję, aby
inicjatywę środowiska szczecińskiego spopularyzować we wszystkich oddziałach Stowarzyszenia.
9. Zapoznano się z terminami ważniejszych zebrań
zaplanowanych do odbycia w okresie listopada i grudnia 2009 r.
Prezes SIMP
Andrzej Ciszewski

Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP
z dnia 12 grudnia 2009 r.
1. Dokonano podsumowania IX edycji „Ogólnopolskiego konkursu o nagrodę i dyplom prezesa
SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej
szkole technicznej w roku akademickim 2007/2008“,
wręczając laureatom dyplomy, puchary i nagrody.
2. Wręczono dyplomy laureatom II edycji ogólnopolskiego konkursu "Na najlepsze osiągniecie techniczne 2008 roku" oraz podziękowania dla szefów
firm, w których dokonano innowacyjnych wdrożeń
nagrodzonych wyrobów.
3. Dokonano podsumowania spraw związanych z ponowną certyfikacją SIMP zakończonego wręczeniem przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego certyfikatu z datą ważności do 22 października 2012 r.
4. Z okazji przypadającego w bieżącym roku
jubileuszu 75-lecia urodzin czterech członków
honorowych związanych z Wielkopolską, tj. kol.
kol. Kazimierza Wawrzyniaka, Tadeusza Witolda

Młyńczaka, Józefa Werno i Feliksa Zielnika, wręczono ww. pisemne gratulacje i życzenia poprzedzone wygłoszeniem laudacji. Życzenia zdrowia i
wszelkiej pomyślności przekazano także (telefonicznie) kol. Aleksandrowi Kopciowi - członkowi honorowemu i solenizantowi.
5. Zapoznano się z informacją o wynikach osiągniętych przez jednostki działalności gospodarczej
SIMP i wpływach od firm franchisingowych za III
kwartały 2009 r. Uzyskane wyniki oceniono jako
dobre lub bardzo dobre, szczególnie w kategorii
jednostek gospodarczych SIMP tzw. tradycyjnych.
6. Przyjęto do wiadomości informację o zaplanowanych przez jednostki organizacyjne SIMP imprezach
naukowo-technicznych, które odbędą się w 2010 r.
(załącznik nr 1).
7. Zapoznano się ze wstępną kalkulacją kosztów
udziału w XXXII WZD SIMP, ustalając że nie
powinny one przekroczyć kwoty 450 zł od osoby.
Zalecono, aby w pracach związanych z ostateczną
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kalkulacją kosztów udziału w Zjeździe uczestniczył
przedstawiciel GKR SIMP.
8. Wysłuchano informacji o zebraniu prezesów sekcji
i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, które
odbyło się w dniu 18 listopada 2009 r.
9. Wysłuchano informacji o zebraniu Komisji Statutowo-Regulaminowej SIMP, która obradowała w dniu
3 grudnia br. Ustalono, że:
- po rozpatrzeniu uwag do statutu SIMP, które
dotychczas wpłynęły, przygotowany zostanie
jednolity jego tekst i taki dokument (oczywiście
jako projekt) rozesłany będzie do prezesów
oddziałów, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych oraz umieszczony zostanie na stronie
internetowej SIMP;
- w terminie do 28 lutego 2010 r. mogą być zgłaszane uwagi do statutu, które zaopiniowane
zostaną przez Radę SIMP i Zarząd Główny na
zebraniu w marcu przyszłego roku;
- w kwietniu 2010 r. przeprowadzona zostanie
konsultacja dot. zmian w statucie SIMP z Wydziałem Administracji i Spraw Obywatelskich
Urzędu m.st. Warszawy.
10. Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia w całości
(100%) zysku osiągniętego przez jednostki działalności gospodarczej Stowarzyszenia w 2010 r., na
działalność statutową SIMP. (Załącznik nr 2).
11. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany siedziby Zarządu SIMP-ZORPOT i Ośrodka Doskonalenia Kadr
SIMP w Warszawie (Załącznik nr 3).
12. Na wniosek Dyrektora Wydawnictwa „Pomiary,
Automatyka, Kontrola“ wyrażono zgodę na zmianę
regulaminu tej agendy, polegającą na nadaniu
nowej nazwy Wydawnictwa, tj. „Wydawnictwo
PAK“ oraz wprowadzeniu zapisu, że organem
doradczym redaktora naczelnego czasopisma „Pomiary, Automatyka, Kontrola“ jest Rada Programowa, powoływana na jego wniosek przez Prezydium
ZG SIMP.
13. Na wniosek redaktora naczelnego czasopisma
„Pomiary, Automatyka, Kontrola“ powołano do
składu Rady Programowej niżej wymienione
osoby:
- prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets z Politechniki Lwowskiej,

- doc. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki,
- prof. dr hab. inż. Gerald Gerlach z Technische
Universitaet Dresden,
- prof. dr hab. inż. Rumień Arnaudov z Uniwersytetu Technicznego w Sofii,
- prof. dr hab. inż. Jacek M. Żurada, czł. PAN, z
University of Louisville, USA,
- prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz, z Alberta
University w Edmonton, w Kanadzie,
- prof. dr hab. inż. Orest Ivachiw z Politechniki
Lwowskiej,
- Marek Zaremba z Unversite de Quebek en
Quotaouais.
14. Wyrażono zgodę na zaproponowaną przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie równoważną zamianę działek nr
151/3 i 251/4, będących w użytkowaniu Zamku
SIMP w Rydzynie na działkę nr 251/11, będącą w
zarządzie SOSW.
15. Zaakceptowano projekt „Deklaracji członkowskiej“ dla członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP.
16. Na wniosek Komisji Odznak i Wyróżnień ZG
SIMP nadano odznakę prof. H. Mierzejewskiego
niżej wymienionym kolegom: Bogdanowi Targorzyńskiemu (O/Poznań), Julianowi Romanowi
(O/Gorlice), Jerzemu Cieślikowi i Bolesławowi
Kosowskiemu (O/Katowice), Bernardowi Ślązakowi (O/Legnica), Zdzisławowi Przybylskiemu
(O/Jelenia Góra), Krystynie Karlak, Henrykowi
Cierpiałowi, Tomaszowi Nowakowskiemu i Zygmuntowi Marcinkowskiemu (O/Częstochowa)
Stanisławowi Kielesińskiemu (O/Wałbrzych).
17. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP nadano
godność „Zasłużonego Seniora SIMP“ kol. Henrykowi Widłakowi z O/Warszawskiego.
18. Zapoznano się z informacją Sekretarza Generalnego SIMP nt. ważniejszych wydarzeń w Stowarzyszeniu w okresie od 12 września do 9 grudnia 2009 r.
19. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Głównego
SIMP, które odbyło się w dniu 12 września 2009 r.
Prezes SIMP
Andrzej Ciszewski
Załącznik do pkt. 1 Ustaleń i decyzji ZG SIMP

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom IX edycji konkursu
na najlepszą pracę dyplomową (rok akademicki 2007/2008)
Po zapoznaniu zebranych z werdyktem Głównej
Komisji Konkursowej - jej przewodniczący, kol. Jan
Pilarczyk wspólnie z prezesem SIMP - kol. Andrzejem
Ciszewskim dokonali wręczenia niżej wymienionym
laureatom dyplomów, pucharów i nagród. W czasie
uroczystości obecni byli także promotorzy prac dyplomowych.
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Nagroda I stopnia
- Tomasz Kaczmarczyk - autor pracy pt. „Budowa
układu obciążenia ogniwa paliwowego wykonanego w technologii PEM“, obronionej w Politechnice
Gdańskiej - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
(promotor: dr inż. Józef Czucha)
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Nagrody II stopnia (równorzędne)
- Grzegorz Łomotowski - autor pracy pt. „Redukcja
hałasu hydrostatycznych układów napędowych w
stanach nieustalonych sterowanych w technice proporcjonalnej“, obronionej w Politechnice Wrocławskiej - Wydział Mechaniczny (promotor: dr inż.
Zygmunt Kudźma)
- Monika Stefańska - autorka pracy pt. „Opracowanie konstrukcji wózka inwalidzkiego z możliwością
pionizacji osoby niepełnosprawnej“, obronionej w
Politechnice Wrocławskiej - Wydział Mechaniczny
(promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński)
Nagroda III stopnia
- Krzysztof Gajowniczek - autor pracy pt. „Opracowanie konstrukcji nowych typów uszczelnień
bezstykowych oraz ich badanie“, obronionej w
Politechnice Wrocławskiej - Wydział Mechaniczno-Energetyczny (promotor: prof. Politechniki
Wrocławskiej Marek Gawliński)

Laureaci IX Edycji Konkursu na najlepszą pracę
dyplomową z Prezesem SIMP i prof. Janem
Pilarczykiem - przewodniczącym komisji konkursowej.

Wyróżnienia I stopnia (równorzędne)

Wyróżnienia III stopnia (równorzędne)

- Marcin Szala - autor pracy pt. „Projekt i konstrukcja
zawieszenia podnoszonych kół motocykla czterokołowego“, obronionej w Politechnice Śląskiej w
Gliwicach - Wydział Mechaniczny Technologiczny
(promotor: dr inż. Krzysztof Ciupke )
- Marek Łosik - autor pracy pt. „Zaprojektować
układ zawieszenia przedniego do samochodu sportowego“, obronionej w Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny (promotor: dr inż. Ryszard
Woźniak)

- Sebastian Kleemann - autor pracy pt. „Technologia
spawania stali duplex“, obronionej w Politechnice
Opolskiej - Wydział Mechaniczny (promotor: dr
inż. Andrzej Nowak)
- Grzegorz Kondora - autor pracy pt. „Modelowanie
przepływu w rafinerze“, obronionej w Politechnice
Częstochowskiej - Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki (promotor: dr inż. Dariusz
Asendrych)
- Paweł Kępski - autor pracy pt. „Opracowanie elementów systemu doradczego dla wibroakustycznej
diagnostyki kombajnu górniczego“, obronionej w
Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Wydział Mechaniczny Technologiczny (promotor: dr inż. Anna
Timofiejczuk)
- Łukasz Czekała - autor pracy pt. „Przyrząd do
profilowego obcinania ściernic ze sterowaniem
CNC na szlifierce bezkłowej MC-50“, obronionej w
Politechnice Łódzkiej - Wydział Mechaniczny
(promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak).

Wyróżnienia II stopnia (równorzędne)
- Maciej Nowak - autor pracy pt. „Modelowanie,
konstrukcja i technologia ślimaków transportujących o zmiennym skoku i zarysie“, obronionej w
Politechnice Poznańskiej - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (promotor: dr inż. Wojciech
Ptaszyński)
- Magdalena Pochrząst - autorka pracy pt. „Badania
własności fizykochemicznych stentów naczynio-

wych“, obronionej w Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Wydział Mechaniczny Technologiczny
(promotor: dr inż. Witold Walke)

Załącznik do pkt. 2 Ustaleń i decyzji ZG SIMP

Wręczenie dyplomów laureatom II edycji konkursu
„Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2008 roku“
Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej w II etapie
(finałowym) zostało wyróżnionych 5 niżej wymienionych prac:
I miejsce zajęły 2 prace, uznane za
równorzędne, tj.
- „Nowe metody i urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji ręki“ - opracowano w Politechnice Rze-

szowskiej - Wydział Maszyn i Lotnictwa przez
Wojciecha Bieniasza, Romana Śliwę i Andrzeja
Lesiaka - wdrożono w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
- Kliniczny Oddział Rehabilitacji w Rzeszowie
- „Aparaty, zbiorniki, gazociągi i rurociągi z tworzyw
sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
(TWS) w produkcji cynku metodą elektrolityczną“
- opracowano w Plasticon Poland SA w Toruniu
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II miejsce zajęła praca pt.
- „Maszyna konfekcyjna MYOSOTIS LAGRE“ opracowano w Zakładach Urządzeń Technicznych
„Unimasz“ Spółka z o.o. w Olsztynie przez Henryka Prolejko i Kamila Jankowskiego - wdrożono w
MICHELIN POLSKA SA w Olsztynie
III miejsce 2 prace, uznane za równorzędne, tj.

Prezes SIMP w towarzystwie kol. Janusza Gradowskiego koordynatora komisji konkursowej, wręcza kol. kol.:
Henrykowi Prolejko i Kamilowi Jankowskiemu
dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie.

przez Piotra Bożejewicza, Grzegorza Kicermana,
Zygmunta Kołka, Krzysztofa Sikorskiego i Jana
Tomaszewicza - wdrożono w Zakładach GórniczoHutniczych „BOLESŁAW“ SA w Bukownie

- „Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa 4499
DN80-DN600“ - opracowano i wdrożono w Fabryce Armatur „JAFAR“ SA w Jaśle - autorzy: Tadeusz Patyński i Andrzej Wnęk
- „Zawór na- i odpowietrzający do wody 7010 DN50DN200“ - opracowano i wdrożono w Fabryce Armatur „JAFAR“ SA w Jaśle - autorzy: Tadeusz Patyński i Piotr Sadlik
Dyplomy zostały wręczone wyróżnionym zespołom lub
przekazane do wręczenia za pośrednictwem właściwych Oddziałów SIMP, które dokonały zgłoszeń
do konkursu. (KŁ)

Wręczenie certyfikatu UDT-CERT
W imieniu Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Marka Walczaka uroczystego wręczenia certyfikatu
potwierdzającego stosowanie przez jednostki
organizacyjne SIMP i firmy franchisingowe związane z
naszym Stowarzyszeniem, systemu zarządzania
jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001
dokonał Adam Goreń - kierownik Wydziału Wdrażania Usług Rynkowych UDT-CERT w towarzystwie
Katarzyny Bromirskiej - pracownika Wydziału Certyfikacji Systemów Zarządzania UDT-CERT. Dokument ten przedłuża ważność certyfikatu wydanego w
2006 r. o kolejne 3 lata, tj. do 22 października 2012 r.
Kolega Ryszard Wycichowski - pełnomocnik Prezesa SIMP
ds. SZJ w towarzystwie przedstawicieli UDT-CERT.

Okolicznościowe dyplomy dla Członków Honorowych związanych
z Wielkopolską, obchodzących Jubileusz 75-lecia urodzin
W 2009 r. Jubileusz 75-lecia urodzin obchodziło
4 członków honorowych SIMP związanych miejscem
urodzenia z Wielkopolską. Są to koledzy: Tadeusz
Witold Młyńczak, Kazimierz Wawrzyniak, Józef Werno i Feliks Zielnik. Ich biogramy zaprezentowane podczas zebrania Zarządu Głównego przez Prezesa SIMP
i Sekretarza Generalnego w całości publikujemy.
Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy. Dyplom
dla kol. Józefa Werno, nieobecnego w tym dniu, został
wręczony w terminie późniejszym.

Jubilaci - Wielkopolanie, w towarzystwie Prezesa
SIMP i Sekretarza Generalnego.
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Tadeusz Witold Młyńczak

Urodził się 7 października 1934 r. w Poznaniu,
mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Poznańskiej, którą ukończył w 1958 r.
Pierwsze doświadczenia zawodowe TWM związane są z pracę w charakterze asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Następnie w latach:
- 1958 - 1961 główny technolog w Zakładzie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Kolejowego w
Poznaniu.
- 1962 - 1974 sekretarz Wojewódzkiego Komitetu
Stronnictwa Demokratycznego w Poznaniu,
- 1973 - 1974 zastępca przewodniczącego Rady Narodowej m. Poznania,
- 1974 - 1976 prezes Zarządu w Centralnym Związku
Rzemiosła w Warszawie,
- 1974 - 1976 członek Prezydium Naczelnej Rady
Spółdzielczości w Warszawie,
- 1965 - 1989 przez 5 kadencji poseł na Sejm - m.in.
członek sejmowych komisji: Przemysłu Ciężkiego i
Maszynowego; Przemysłu Chemicznego, Górnictwa i Energetyki; Handlu Zagranicznego; wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki
- 1976 - 1989 zastępca przewodniczącego Rady
Państwa,
- 1976 - 1981 i 1985 - 1989 przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego,
- 1989 - 1990 doradca w Kancelarii Prezydenta RP,
- 1990 - 1993 przewodniczący Rady Nadzorczej w
Bigram S.A. w Warszawie,
- 1993 - 1999 dyrektor generalny Związku Rzemiosła
Polskiego w Warszawie,
- 1994 - 1999 członek Rady Nadzorczej Arka Sp. z
o.o. w Warszawie,
- 1998 - obecnie - doradca i członek Rady Regencyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w
Warszawie.
Inne doświadczenia:
- 1971 - 1973 członek Rady Wynalazczości przy
Urzędzie Patentowym,

- 1977 - 1989 prezes Towarzystwa Łączności z
Polonią Zagraniczną "Polonia" w Warszawie,
- 1996 - 1999 członek Kapituły Godła "Teraz Polska",
- 2003 - obecnie członek Komitetu Polskiej Nagrody
Jakości w Warszawie.
SIMP i NOT
Członek SIMP od 1 stycznia 1958 roku. Ważniejsze
pełnione funkcje to:
- przewodniczący koła - 1958 - 1961
- zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji
Upowszechniania Książki i Prasy Technicznej 1961 - 1964
- przewodniczący Komisji Informacji N-TiE przy
WKP NOT w Poznaniu - 1963 - 1968
- członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu - 1965 - 1974
- wiceprezes Zarządu Głównego SIMP w Warszawie
- 1975 - 1980
- przewodniczący Krajowej Rady Wynalazczości
i Racjonalizacji przy Radzie Głównej NOT w Warszawie - 1983 - 1988
- następnie Honorowy Przewodniczący KRWiR
Zasługi dla Rydzyny
Był jednym z inicjatorów odbudowy zabytkowego
zamku w Rydzynie i utworzenia w nim Ośrodka Szkoleniowego i Domu Pracy Twórczej Inżyniera i Technika Mechanika. Przez wiele lat czynnie wspierał proces
odbudowy Zamku oraz proces zagospodarowania terenów z nim związanych.
Inne Zasługi dla SIMP
W działalności stowarzyszeniowej troska o postęp
naukowo-techniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w usługach. Jednym z przejawów tej troski
było wspieranie rozwoju rodzimej wynalazczości i racjonalizacji w polskiej gospodarce.

Opracował:
Kazimierz Łasiewicki
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Kazimierz Wawrzyniak

Urodził się 11 kwietnia 1934 r. w Lesznie, mgr inż.
mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej,
członek SIMP od 1962 r. i Akademii Inżynierskiej
w Polsce od 1992 r.
Działalność w SNT:
- SIMP: 1967 - 1990 - członek Prezydium Zarządu
Głównego SIMP,
- 1971 - 1987 - sekretarz generalny SIMP,
- 1987 - 1990 - I wiceprzewodniczący Zarządu
Głównego SIMP.
- AIP: 1992 - 1998 - sekretarz generalny AIP,
- 1990 - nadal - wiceprezes AIP.
Działalność w organach Federacji SNT:
- 1967 - 2008 - członek Rady Głównej NOT, a
następnie Rady Krajowej FSNT
- 1982 - 2008 - członek Zarządu Głównego FSNT
NOT
- 1982 -2008 - sekretarz generalny FSNT-NOT
Jako przedstawiciel NOT pełnił następujące
funkcje w organizacjach międzynarodowych:
- od 1982 - członek Rady WFEO
- od 1992 - członek Rady Generalnej FEANI.
Krótka charakterystyka:
Kolega Kazimierz Wawrzyniak posiada olbrzymi
dorobek zawodowy, będący wynikiem ponad 40-letniej
pracy zawodowej w trzech zakładach pracy, tj.:
- Państwowych Zakładach Teletransmisyjnych w
Warszawie (lata 1958-1967), w których pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji kierowniczych w
technicznym przygotowaniu i w produkcji,
- Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w którym w latach 1971 - 1987 był
sekretarzem generalnym,
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, w której nieprzerwanie od 1982 r. do 2008 r.
pełnił funkcję sekretarza generalnego.
Był także przez cały czas sprawowania funkcji
sekretarza generalnego FSNT-NOT delegatem SIMP
do Rady Głównej NOT i Rady Krajowej FSNT- NOT.
W jego dorobku zawodowym znajduje się:
- kilkadziesiąt publikacji, dotyczących problematyki
naukowo-technicznej, ruchu stowarzyszeniowego
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oraz gospodarki,
- o szereg projektów w tym:
- technicznego przygotowania produkcji, organizacji, ekonomiki i zarządzania w Państwowych
Zakładach Teletransmisyjnych w Warszawie,
- technologicznych w Wielkopolskich Zakładach
Teletechnicznych, w Zakładach Urządzeń Telefonicznych w Radomiu oraz w PZT w Warszawie,
- konstrukcyjno-technologicznych oraz organizacji
produkcji specjalnej w zakresie teletransmisji.
W okresie pracy w SIMP był m.in.:
- inicjatorem, autorem założeń programowych,
a także współzałożycielem agend SIMP, takich jak:
Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr, Zespół
Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego, Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów, Centrum Postępu Technicznego, Zakład
Poligraficzny i inne,
- współinicjatorem, autorem założeń oraz współrealizatorem wdrożenia do praktyki systemu specjalizacji zawodowej inżynierów w Polsce,
- współinicjatorem i realizatorem odbudowy Zamku
w Rydzynie,
- inicjatorem powołania Społecznej Wszechnicy
SIMP w Rydzynie,
- współorganizatorem kilku Kongresów Techników
Polskich oraz Walnych Zjazdów Delegatów SIMP.
W okresie pełnienia przez Kol. Kazimierza Wawrzyniaka funkcji sekretarza generalnego SIMP nastąpił
dynamiczny i wielokierunkowy rozwój Stowarzyszenia.
Działalność i praca Kol. Kazimierza Wawrzyniaka
w Naczelnej Organizacji Technicznej, wiążą się z jego
licznymi i niezwykle istotnymi dla całej Federacji SNT
inicjatywami. Na przykład w 1993 r. przewodniczył
Komisji Rozwoju Działalności Federacji, która opracowała założenia perspektywiczne rozwoju Federacji
określając rolę inżynierów oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych i Federacji w przekształceniach ustrojowo-systemowych i przebudowie gospodarki kraju.
Opracowanie to było podstawą przygotowanych
następnie przez tę Komisję programów realizacyjnych
przyjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów
NOT. Kolega Kazimierz Wawrzyniak wniósł również
znaczący wkład w rozwój doskonalenia kadr inży-
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nierskich, także z udziałem kapitału zagranicznego, m.
in. w dziedzinie marketingu, rynków kapitałowych,
ekonomii (np. REFA i CDG z RFN), problematyki
jakości (DGQ), norm (VDI, VDE), kosztów (CETT Anglia), tzw. "czystszej produkcji" (Norwegia) i innych.
W tym okresie był także inicjatorem wprowadzenia
polskich organizacji inżynierskich do zachodnioeuropejskiej Federacji FEANI, zrzeszającej aktualnie 27
narodowych stowarzyszeń inżynierskich, w tym FSNTNOT, a także powołania Akademii Inżynierskiej w
Polsce.
Ponadto był inicjatorem i realizatorem dostosowań
struktur FSNT do zmian systemowych, w tym decentralizacji i uregulowania prawnego spraw majątkowych i własnościowych Federacji.
Posiadane i systematycznie uzupełniane kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez:
- szkolenie z zakresu zarządzania i planowania
produkcji, organizowane przez Fundację Carl

Duisberg Gesellschaft w Kolonii,
- szkolenie w zakresie organizacji koncernów w
RFN, organizowane przez MSZ w Bonn,
- kurs dla członków rad nadzorczych spółek,
organizowany przez Centrum Prywatyzacji w
Warszawie oraz kurs języka niemieckiego w
Instytucie Goethego w Getyndze,
pozwoliły na włączenie się Kolegi Kazimierza Wawrzyniaka w problematykę przekształceń własnościowych w
kraju, m.in. poprzez jego aktywny udział w pracach
Rządowej Komisji Selekcyjnej Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych.
Znaczący, potwierdzony specjalnym podziękowaniem był także udział Kolegi Wawrzyniaka w Komitecie Doradczym Światowego Zjazdu Inżynierów - Hanower' 2000.
Opracował:
Kazimierz Łasiewicki

Józef Werno

Urodził się w Lesznie 20 stycznia 1934 roku
i z miastem tym związane jest jego życie tj. zamieszkanie, wykształcenie podstawowe, średnie oraz
działalność zawodowa i społeczna.
W 1956 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn
Politechniki Poznańskiej, uzyskując tytuł inżyniera.
Pracę podjął w 1959 r. w Leszczyńskiej Fabryce Okuć
"Budowa", na stanowiskach technicznych, a w 1962
roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. W 1970 roku powołany został na
stanowisko dyrektora Leszczyńskiej Fabryki Pomp,
którą kierował do sierpnia 1978 r. We wrześniu tego
roku objął stanowisko dyrektora naczelnego Leszczyńskiej Fabryki Okuć Budowlanych Metalplast, pełniąc
tę funkcję do przejścia na emeryturę w marcu 1992 r.
Do SIMP wstąpił 1 grudnia 1959 roku i włączył się
na terenie zakładu aktywnie w działalność Stowarzyszenia, pełniąc również funkcję członka zarządu koła.
Angażował się w prace komisji koordynacyjnej kół
SIMP regionu leszczyńskiego, która przekształcona
została w 1975 r. w Oddział Rejonowy SIMP dla województwa leszczyńskiego.
Środowisko leszczyńskie aktywnie uczestniczyło w
przejęciu w 1969 r. Zamku w Rydzynie przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na Ośrodek Szkoleniowy. Kolega Werno został powołany w

skład Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego. Od tego czasu jego działalność koncentrowała się głównie na problemach związanych z odbudową Zamku. Polegała
ona na organizowaniu czynów społecznych przez
członków Stowarzyszenia dla usuwania gruzu z obiektu, osuszania fundamentów i porządkowaniu zarośniętego krzewami parku.
Odbudowa Zamku stanowiła wyzwanie dla całego
Stowarzyszenia, a w szczególności dla środowiska
lokalnego. Stąd przez cały okres odbudowy zaangażowanie w różnego rodzaju akcje związane z odbudową
miały często wymiar nadzwyczajny. Na uwagę zasługuje fakt sprzyjającego klimatu nie tylko władz
lokalnych do działalności na rzecz odbudowy Zamku.
W okresie 50-letniej przynależności do SIMP,
Kolega Jóżef Werno był między innymi:
- współorganizatorem kół SIMP w regionie i ich
działalności programowo-merytorycznej, w szczególności dotyczy to Kół SIMP w Rawiczu, Wschowie,
Gostyniu, Kościanie, Rydzynie i Lesznie (łącznie w
1983 r. w Oddziale Leszczyńskim SIMP było 14 Kół
skupiających 632 członków);
- organizatorem biura Oddziału SIMP w Lesznie,
przeznaczając na ten cel obiekt "Metalplastu" wykorzystywany dotąd przez zakład;
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- współorganizatorem imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym dla Kół SIMP z regionu leszczyńskiego oraz tzw. makroregionu;
- współorganizatorem kolejnych Walnych Zjazdów
Delegatów SIMP, które odbywały się w Rydzynie,
przy wykorzystaniu możliwości i środków „Metalplastu“ i „Fabryki Pomp“;
- inicjatorem i wykonawcą wielorakich usług na rzecz
Zamku przez fachowców z „Metalplastu“, „Fabryki
Pomp“ oraz „Gazometu“ i „Rawagu“ z Rawicza,
świadczonych nieodpłatnie.
Udzielał także pomocy w zakupie deficytowego na
rynku sprzętu jak i wyposażenia, a także zapewniał
środki transportu dla przewozu mebli i innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Zamku.
Realizacja zadań związanych z odbudową Zamku
nie byłaby możliwa, gdyby Kolega Józef Werno obok
funkcji w SIMP nie piastował także funkcji Prezesa

Rady Federacji SNT-NOT w Lesznie, której był
organizatorem w 1976 roku.
Kolega Józef Werno w latach 70-tych ubiegłego
wieku był przez dwie kadencje członkiem Zarządu
Głównego SIMP. Za swoje wieloletnie społeczne zaangażowanie, pracę i działania na rzecz Stowarzyszenia został uhonorowany: srebrną i złota odznaką
SIMP, odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, srebrną
i złotą odznaką NOT oraz godnością Członka
Honorowego SIMP.
Opracowali:
Zenon Chojnacki
Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Lesznie
Marian Włodarczak
Zastępca Prezesa Zarządu
Oddziału SIMP w Lesznie

Feliks Zielnik

Urodził się 14 listopada 1934 roku w Lesznie. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w 1957 roku
uzyskując tytuł inżyniera mechanika, a w 1981 roku
tytuł doktora nauk technicznych.
W latach 1957 - 1975 pracuje kolejno na stanowiskach: technologa, zastępcy dyrektora w Leszczyńskiej
Fabryce Okuć Budowlanych w Lesznie, będąc również
inicjatorem i realizatorem budowy nowego zakładu.
W latach 1975 - 1981 jest zastępcą dyrektora ds. rozwoju i techniki Zjednoczenia „METALPLAST“ w Poznaniu.
Po uzyskaniu doktoratu podejmuje zajęcia wykładowcy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze.
Od marca 1981 r. zajmuje kolejno stanowiska
dyrektora Społecznego Ośrodka Badań i Studiów
SIMP w Rydzynie i dyrektora Centrum Postępu Technicznego SIMP w Rydzynie.
W latach 1959 - 1968 jest przewodniczącym Koła
Zakładowego SIMP w „METALPLAŚCIE“ w Lesznie, a w latach 1968 - 1974 przewodniczącym Komisji
Koordynacyjnej SIMP w Lesznie.
W latach 1982 - 1987 przewodniczący Oddziału
Wojewódzkiego SIMP w Lesznie.
Od 1987 do 1990 roku Sekretarz Generalny SIMP.
W latach 1987 - 1990 członek Rady Głównej NOT.
Bardzo aktywny członek Społecznego Komitetu
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Odbudowy Zamku w Rydzynie,
Rzeczoznawca SIMP, inżynier specjalista II stopnia.
Odznaczony między innymi :
- Krzyżem Komandorskim OOP
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego
- Złotą Honorową Odznaką SIMP
- Złotą Honorową Odznaką NOT
- Odznaką „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego“
- Odznaką „Zasłużony dla Województwa Poznańskiego“
- Odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna“.
Członek SIMP od 1957 roku związany z Oddziałem
w Lesznie.
Kol. Feliks Zielnik tworząc w 1984 r. Centrum
Postępu Technicznego SIMP nowoczesne przedsiębiorstwo inżynierskie, nadal kontynuował odbudowę i
rewaloryzację całego zespołu zamkowego w Rydzynie.
Kierowane przez kol. Feliksa Zielnika Centrum
koncentrowało się z jednej strony na wykonywaniu
usług technicznych związanych z wdrażaniem postępu
technicznego i organizacyjnego we wszystkich sektorach gospodarczych, ale także na prowadzeniu badań i
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studiów wyprzedzających.
W tym samym okresie Centrum prowadzi działalność szkoleniową.
Z inicjatywy kol. Feliksa Zielnika oddano w Centrum do użytku laboratorium komputerowe, w którym
prowadzono kursy programowania, obsługi zastosowania komputerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak
również wspomaganie prac inżynierskich.
W kursach informatycznych wzięło udział ponad
1000 inżynierów z całej Polski.
Kolega Feliks Zielnik był także inicjatorem podpisania porozumienia z miejscową szkołą podstawową
o nieodpłatnym korzystaniu przez uczniów klas VIII ze
sprzętu w laboratorium komputerowym, celem przygotowania młodzieży do pracy na tym sprzęcie.
Lata 1989 - 1991 to okres zasadniczych zmian gospodarczych, społecznych i politycznych.
Kol. Feliks Zielnik dzięki stałej obserwacji zachodzących przemian, dokonuje także zmian w strukturze
usług świadczonych przez Centrum.
Centrum Postępu Technicznego SIMP stało się
nowoczesnym ośrodkiem szkoleniowo-konferencyjnym, które w oparciu o posiadaną bazę hotelowogastronomiczną oraz zespół pomieszczeń konferencyjnych, umożliwiają organizowanie wszelkiego rodzaju
imprez o charakterze konferencyjno-szkoleniowym o
zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym, np.
cykliczne Międzynarodowe Konferencje Naukowo Techniczne Ost -West Managment Polska - Bawaria,
której to imprezie zawsze towarzyszyła proeksportowa
wystawa gospodarcza.
Centrum było także współorganizatorem międzynarodowych konferencji i szkoły Polsko-Norweskiego
Programu Czystszej Produkcji NIF-NOT.
Inicjowanie konferencji międzynarodowych wynika
między innymi z uczestniczenia kol. Feliksa Zielnika w
radach naukowych i naukowo-technicznych wyższych
uczelni w Poznaniu, Wrocławiu, Gliwicach, Zielonej
Górze i Lesznie.
Kolega Feliks Zielnik to nie tylko technik, to
humanista, starał się łączyć elementy techniki i humanizmu.
W 1985 r. z jego inicjatywy zrodził się pomysł
zorganizowania na dawnych wzorach i tradycjach
Bractw Kurkowych z XIII w. ogólnopolskich zawodów
strzeleckich „O Trofeum Króla Strzelców Bractwa
Kurkowego SIMP“. Dusza humanisty wskazała mu
także na potrzebę zabezpieczenia imprez muzycznych.
W 1985 r. zostaje współzałożycielem „Capelli Zamku
Rydzyńskiego“. CAPELLA do dziś towarzyszy w wypełnianiu programu kulturalnego niemal wszystkim
krajowym i międzynarodowym imprezom organizowanym w Zamku.
Kolega Feliks Zielnik wyczuwając społeczne zapotrzebowanie na „kulturalną imprezę roku“ zainicjował, organizowane od ponad 20 lat „Koncerty Noworoczne“ w sali balowej zamku; jest to najbardziej presti-

żowe wydarzenie kulturalne na Ziemi Leszczyńskiej.
W 1994 roku występuje z wnioskiem do Europa
Nostra (IB) w Holandii, o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia „za niezwykle staranną rekonstrukcję i odbudowę bardzo ważnego, XVII - wiecznego polskiego
zamku“. To kluczowa, pozarządowa europejska organizacja, przyznaje Zamkowi w Rydzynie dyplom EUROPA NOSTRA jako ogromne wyróżnienie.
Dzięki wieloletnim rozmowom w Niemczech i Polsce doprowadza do przyjęcia Zamku w Rydzynie do
organizacji europejskiej „European Castle“ z siedzibą
w Luxemburgu, zrzeszającej hotele usytuowane w
zamkach, pałacach i klasztorach europejskich o minimum 200 - letniej historii.
Uzyskanie wyróżnienia EUROPA NOSTRA i przyjęcie w poczet organizacji European Castle „ECHOR“
wprowadziło Zamek w Rydzynie do niemal wszystkich
katalogów turystycznych Europy.
Podejmuje decyzje, które muszą Zamek doprowadzić do wymogów europejskich. Stąd niezwłocznie
wybudowano ekologiczną kotłownię, wymieniono
część wewnętrznych instalacji. Z myślą o osobach niepełnosprawnych przystosowano obiekt do niezakłóconego korzystania przez nich.
Zostaje wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego SIMP, a od 1990 r. pełni funkcję członka
Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP.
Dzięki wieloletnim osobistym zabiegom doprowadza do takich zapisów w dokumentach Stowarzyszenia,
że Zamek w Rydzynie będzie każdorazowo miejscem
Walnych Zjazdów Delegatów SIMP i reprezentacyjną
siedzibą Stowarzyszenia.
Jest bardzo aktywnym członkiem i działaczem
struktur FSNT NOT. Jest członkiem rzeczywistym
ASME - Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów
Mechaników.
Odznaczony najwyższymi odznaczeniami SIMP i
NOT, a w 1994 r. wyniesiony do godności Członka
Honorowego SIMP.
Kolega Feliks Zielnik poza pracą zawodową i działalnością społeczną pasjonuje się w szczególności: muzyką, kolekcjonerstwem (biała broń i znaczki pocztowe), wędkarstwem, a nade wszystko - myślistwem.
Feliks Zielnik jest współzałożycielem Leszczyńskiego Klubu Myśli Obywatelskiej - organizacji pozarządowej, skupiającej ludzi różnych opcji politycznych,
zawodów i wieku, których łączy zasada otwartej,
rzeczowej dyskusji. cechującej się tolerancją i niezależnością. Jest także członkiem Konwentu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, członkiem
społecznej rady budowy kościoła pw. św. Kazimierza w
Lesznie i członkiem założycielem Fundacji Rozwoju
Urologii Leszczyńskiej.

Opracował:
Zdzisław Moliński
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Jubileusz 100-lecia istnienia czasopisma „Mechanik“
W dniu 6 listopada 2009 r. w Domu Technika NOT
w Warszawie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji
100-lecia istnienia czasopisma „Mechanik“. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób ze szkolnictwa wyższego,
instytutów badawczych, przedsiębiorstw przemysłowych, firm zaopatrujących zakłady wytwórcze w środki
produkcji i wielu innych instytucji. Stuletnią historię
„Mechanika“ przedstawił w swoim wystąpieniu redaktor naczelny prof. Kazimierz E. Oczoś.
„Mechanik“ zaczął ukazywać się z dniem 1 stycznia
1909 r. jako (wg ówczesnego jego przeznaczenia)
„pismo 2-tygodniowe ilustrowane poświęcone
sprawom technicznym w ogólności“. Działo się to w
Warszawie, w Królestwie Polskim, w zaborze
rosyjskim. Nie ustalono dotychczas z czyjej inspiracji
powołano do życia to czasopismo, ale na pewno było
ono wyrazem dążeń patriotycznych i postępowych,
zmierzających do stworzenia periodyku dla środowiska
fachowo-przemysłowego, wprawdzie wówczas jeszcze
nielicznego, ale pragnącego rozwijać na ziemiach
polskich przemysł wytwórczy.
W latach następnych, a zwłaszcza do 1946 r., losy
czasopisma toczyły się w istocie pod dyktando zawiłych
meandrów naszej historii. Podczas pierwszej wojny
światowej „Mechanik“ nie ukazywał się. Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. zaczęli do Polski
wracać inżynierowie i fachowi robotnicy. Jedną z najliczniejszych, a zarazem najbardziej wartościowych
grup reemigrantów stanowili Polacy z Ameryki. Część
tej grupy będąc w Ameryce zorganizowała się w Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Ameryce i tamże
podjęła w latach 1918-1919 wydawanie „Mechanika“.
Od 1920 r. „Mechanik“, już jako miesięcznik, zaczął
ukazywać się w Polsce i od 1927 r. stał się organem
utworzonego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników
Polskich. Jego profil tematyczny był wielobranżowy, ze
względu na szczupłość rynku wydawniczego w obszarze techniki. Na jego łamach publikowali swoje

Toast za pomyślność czasopisma „Mechanik“ w wykonaniu
redaktora naczelnego i uczestników jubileuszowego spotkania.
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Prezes SIMP w towarzystwie Sekretarza Generalnego,
przekazuje okolicznościowy dyplom i gratulacje profesorowi
Kazmierzowi E. Oczosiowi - redaktorowi naczelnemu
czasopisma „Mechanik“.

artykułu wybitni profesorowie jak Ignacy Mościcki,
Edward T. Geisler, Tytus Maksymilian Huber, Janusz
Groszkowski, Stefan Bryła i inni, jak też inżynierowie z
różnych dziedzin. Wybuch drugiej wojny światowej ponownie przerwał wydawanie „Mechanika“. Od 1 stycznia 1946 r. wznowił on swoją działalność jako pismo
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich, którym jest do dzisiaj. Systematycznie kształtował się też profil „Mechanika“ jako periodyku
poświęconego budowie i eksploatacji maszyn.
Od początku ukazywania się „Mechanik“ był wierny
swemu posłannictwu technologicznemu. Technologia
maszyn, łącząca w sobie liczne techniki wytwarzania,
gościła na jego łamach w różnorodnej postaci poczynając od praktycznych wskazówek warsztatowych, a kończąc na rozważaniach analitycznych czy
kompleksowych opracowaniach problemowych.
„Mechanik“ może szczycić się tym, że zawsze
współpracowali z nim wybitni przedstawiciele nauki,
konstruktorzy i technolodzy zatrudnieni w uczelniach
technicznych, instytutach badawczych, biurach konstrukcyjnych i przedsiębiorstwach przemysłowych, upatrując w nim właściwe forum do prezentacji użytecznych przemysłowo i gospodarczo opracowań, analiz
techniczno-ekonomicznych czy różnego rodzaju innowacyjnych dokonań.
Na technologiczny charakter „Mechanika“ zdecydowanie wpływa również - ukształtowana w ostatnich latach - praktyka publikowania vademecum osiągnięć
czołowych producentów krajowych i zagranicznych z
zakresu obrabiarek, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania, aparatury pomiarowo-kontrolnej, układów
sterowania, oprogramowania, systemów CAD/CAM
oraz budowy różnych maszyn technologicznych.
Nie do pominięcia jest edukacyjna rola „Mechanika“.
W sytuacji braku specjalistycznych książek i innych opracowań zwartych, realnie odzwierciedlających bieżący
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poziom technologii maszyn, spełnia on, zwłaszcza dla
studentów wydziałów o profilu mechanicznym, ale też
dla przemysłu, funkcję stale uzupełnianego podręcznika współczesnych technik wytwarzania.
Podczas spotkania jubileuszowego wręczono wieloletnim autorom i współpracownikom „Mechanika“
oraz przedstawicielom przedsiębiorstw i instytucji z nim

współpracujących symboliczne „gęsie pióra“ i podziękowania.
Na ręce redaktora naczelnego „Mechanika“ skierowano listownie i bezpośrednio wiele serdecznych życzeń i gratulacji.
Opracował:
Prof. Kazimierz E. Oczoś

Wspomnienie o profesorze
Henryku Mierzejewskim - Redaktorze „Mechanika“
Wielce Szanowni Goście tej niezwykłej uroczystości
jubileuszowej, Panie Redaktorze Naczelny, Panie i Panowie Redaktorzy „Mechanika“, w wystąpieniu prof.
Kazimierza Oczosia usłyszeliśmy, oczywiście przedstawioną skrótowo, przebogatą, 100-letnią historię
„Mechanika“, więc pozwólcie Państwo, że ja w kilku
zdaniach odniosę się wyłącznie do miejsca i roli prof.
Henryka Mierzejewskiego - założyciela Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w
redagowaniu „Mechanika“. Ta część biografii Henryka Mierzejewskiego, choć opisana w monografii
autorstwa Józefa Piłatowicza, jest stosunkowo mało
znana. Skupię się na tych cechach osobowości
założyciela SIMP, o których chyba wiemy niewiele, a
na które składają się: patriotyzm, postawa społecznikowsko-obywatelska, z nierzadko okazywanym
temperamentem politycznym.
Pierwszy numer „Mechanika“, pod redakcją prof.
Mierzejewskiego, ukazał się 1 lipca 1920 r., a więc na
ponad 6 lat przed powstaniem SIMP.
Choć Mierzejewski redagował jedynie pierwsze 4
numery „Mechanika“, po jego powrocie z Ameryki do
kraju, to mimo tak krótkiego okresu, wykonał główne
prace organizacyjne, związane z uruchomieniem
wydawania czasopisma, a także wstępnie ukształtował
model czasopisma warsztatowego przeznaczonego dla
techników i wykwalifikowanych robotników. Zadania
czasopisma dyktowały warunki, w jakim znalazł się
kraj, po okresie zaborów i wyniszczającej I wojnie
światowej. Nieprzypadkowo zatem na pierwszej
okładce pierwszego numeru zamieszczono cytat z
mowy J.Piłsudskiego, później wielokrotnie powtarzany
przy różnych okazjach - „Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przed tym był wyścig
żelaza, jak przed tym był wyścig krwi“.
Pierwsze numery „Mechanika“ redagowane przez
Mierzejewskiego wychodziły w okresie wojny bolszewicko-polskiej, kiedy to wojska bolszewickie stały pod
Warszawą, stąd w artykułach wstępnych, autorstwa
H.Mierzejewskiego, wyrażano przekonanie, że Polska
wyjdzie z tego konfliktu obronną ręką, który ujmował
jako obronę demokracji nie tylko w Polsce, ale także na
całym świecie. Świadczy o tym cytat: „Naród nasz cały
staje pod bronią do ostatecznej walki o wolność i demokrację nie tylko Polski, ale i świata“. Zwycięstwo w tym
konflikcie traktował jako dowód dla Europy i całego

Świata, że: „Polska jest zdolna nie tylko wywalczyć, ale
także utrzymać niepodległy byt“.
Szybkie zawarcie pokoju z Rosją i powściągliwość
przy ustalaniu granic wschodnich oraz ożywienie życia
gospodarczego miały, zdaniem Mierzejewskiego,
pozytywnie wpłynąć na wyniki plebiscytu górnośląskiego. Silnie eksponował znaczenie Górnego Śląska i
Gdańska dla gospodarki polskiej; uważał, że bez nich
nie może być mowy o niezależności politycznej i gospodarczej Polski - „Kto ma w ręku swym Górny Śląsk i
Gdańsk, ten jest panem dorzecza Wisły“.
W „Mechaniku“ apelowano o szybkie zawarcie
pokoju z Rosją. Zdaniem Mierzejewskiego, przemysł
nasz znał ten rynek doskonale, umiał się zastosować do
jego potrzeb, w czym miały pomagać znajomość języka
i zwyczajów kraju i jest rzeczą wprost naturalną, że
„Rosja może być i będzie rynkiem naturalnym dla
naszego przemysłu na długie jeszcze czasy“.
Mierzejewski w „Mechaniku“ bardzo silnie eksponował zagadnienie organizacji przemysłu - „Musimy
nauczyć się szybko organizować wielkie przedsiębiorstwa, które by dawały natychmiastową produkcję.
Przedwojenne drobnomieszczańskie kołtuństwo nie jest
zdolne do inicjatywy przemysłowej. Nowe przedsiębiorstwa muszą uwzględniać z jednej strony racjonalne
metody wytwarzania, z drugiej dobrobyt robotnika.
Szkoła zawodowa, a nie presja policyjna wzmoże wydajność pracy. Przemysł musi być zdemokratyzowany“.
Natomiast w zakresie myśli technicznej, ze zrozumiałych względów Mierzejewski zamierzał nawiązywać
przede wszystkim do amerykańskich osiągnięć, a z
polskich głównie do dorobku fabryki „Gerlach i Pulst“,
a więc tej w której pracował.
W zakresie naukowej organizacji pracy nawiązywał
w „Mechaniku“ do osiągnięć inżynierów amerykańskich. Jeśli przed I wojną światową Mierzejewski
popularyzował poglądy F.W.Taylora, to w 1920 r. osiągnięcia jego ucznia i współpracownika H.L.Gantta,
którego książka „Organizing for Work“ wywarła na
nim wielkie wrażenie.
Czasopismo przeznaczone dla techników i wykwalifikowanych robotników musiało posługiwać się możliwie prostymi i komunikatywnymi poglądowymi
metodami. W numerze pierwszym z 1 lipca 1920 roku,
rozpoczęto druk i kontynuowano przez cały okres
redakcji Mierzejewskiego, swego rodzaju słownik,
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polegający na zaprezentowaniu rysunku obrabiarki z
ponumerowanymi częściami, których nazwy podawano pod rysunkiem. Chodziło zapewne nie tylko o
upowszechnienie technicznego nazewnictwa polskiego. Z perspektywy czasu możemy to traktować jako
początki normalizacji po porozbiorowym scaleniu
Polski, która przez ponad 120 lat wchodziła w skład
trzech rożnych państw.
Mierzejewski po zredagowaniu 4 numerów zrezygnował z funkcji redaktora, ale nie zerwał współpracy z
„Mechanikiem“, publikował na jego łamach artykuły, a
czasami podejmował się redakcji i pojedynczych
numerów, np. w 1922 r. numeru trzeciego poświęconego obróbce metali.
„Mechanik“ pomyślnie rozwijał się do końca 1925 r.,
w tym właśnie roku osiągnął objętość 280 stron, choć
przy zmniejszonym z 6000. do 2000. nakładu. Załamanie nastąpiło na początku 1926 r. wskutek cofnięcia
subwencji udzielanych dotychczas przez Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki. Zaistniała
groźba przerwania wydawania czasopisma, albowiem
w trzecim kwartale „Mechanik“ w ogóle nie ukazywał
się. W sukurs czasopismu przeszło powstałe w połowie

1926 r. SIMP, którego Sekcja Warsztatowa przejęła
„Mechanika“ począwszy do stycznia 1927 r. Oczywiście,
Mierzejewski jako prezes SIMP odegrał niezwykle
istotną rolę w procesie przejmowania „Mechanika“
przez SIMP. Redaktorem czasopisma od stycznia 1927 r.
został najbliższy współpracownik Mierzejewskiego Edmund Oska, zaś Mierzejewski wszedł w skład
Komitetu Redakcyjnego. Oska przy wsparciu Komitetu Redakcyjnego zdołał przezwyciężyć wkrótce
kryzys, zwiększając objętość czasopisma oraz zyskując
grupę ponad 1000 prenumeratorów.
Na zakończenie swojej wypowiedzi, pozwolę sobie
na żartobliwą konstatację. Otóż chciałbym podkreślić
jak zmieniają się, wraz z upływem czasu, drogi rozwoju
karier wybitnych inżynierów mechaników. Prof. H.Mierzejewski aby zostać prezesem SIMP - wcześniej krótko redagował „Mechanika“ a prof. Kazimierz Oczoś aby
objąć na długie lata ster redakcji tego szacownego pisma
„musiał“ wcześniej krótko prezesować SIMP-owi.
Opracował:
Andrzej Ciszewski
Prezes SIMP

Starachowice - podsumowanie I etapu projektu pt.:
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego“
UCZESTNICY ZEBRANIA
W dniu 25 listopada 2009 r. w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu projektu pt. "Dodatkowe
atrakcyjne zawody szansą dla młodzieży" organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
Otwierając zebranie Pani Grażyna Małecka dyrektor ZSZ Nr 2 w Starachowicach bardzo serdecznie powitała:
- 45 uczniów - uczestników Projektu;
- głównych realizatorów Projektu, tj. Pana Jana

Pudło - prezesa Zarządu Oddziału SIMP w Starachowicach i jednocześnie dyrektora Ośrodka
SIMP-ZORPOT oraz Panie: Annę Pepaś - pracownicę Ośrodka SIMP-ZORPOT i Marię Niedopytalską - pracownicę ZSZ;
- zaproszonych gości w osobach Pań i Panów:
*Andrzeja Matyni - Starosty Starachowickiego i
Jadwigi Maciejczak -członka Zarządu Powiatu Starachowickiego, *Andrzeja Ciszewskiego - prezesa
SIMP i Kazimierza Łasiewickiego - sekretarza
generalnego SIMP, *Joannę Ostrowską - sekretarza Oddziału SIMP w Starachowicach, Andrzeja
Bartkiewicza - wiceprezesa Oddziału SIMP w
Starachowicach oraz Sylwestra Sykułę - skarbnika
Oddziału SIMP;
- przedstawicieli środków masowego przekazu, tj.
Radia ESKA, Telewizji Starachowice, Gazety
„Echo Dnia“, Gazety Starachowickiej, Tygodnika
Starachowickiego i Przeglądu Technicznego.
PREZENTACJA PROJEKTU

Prezes SIMP w towarzystwie Anny Pepaś
wręcza legitymację SIMP jednemu z uczniów.
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Prezentację Projektu przedstawił Dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT Kol. Jan Pudło.
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
SIMP-ZORPOT w Starachowicach będący agendą
gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich i Oddział SIMP w Starachowicach od dłuższego czasu nosił się z zamiarem przeprowadzenia większego Projektu skierowanego do młodzieży technicznych szkół zawodowych. Głównie brak
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środków finansowych był barierą w realizacji takiego
Projektu.
Kiedy Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ogłosiło konkurs otwarty w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
Priorytet IX, Działanie 9.2 pod tytułem: „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego“,
stwierdziliśmy, że to właściwy moment do podjęcia
działań w tym zakresie.
Widząc mankamenty w programach szkolenia
szkół zawodowych postanowiliśmy wyjść naprzeciw
oczekiwaniom uczniów przedostatnich i ostatnich klas
i zaproponować im pakiet bezpłatnych szkoleń zawodowych, finansowanych z EFS w ramach Programu
POKL.
W tym celu w ramach wyżej wspomnianego projektu, Działanie 9.2. opracowaliśmy wniosek na bezpłatne
przeszkolenia 180 uczniów w bardzo atrakcyjnych
zawodach:
- kierowca wózka jezdniowego - 120 osób,
- pracownik magazynu - 30 osób,
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie - 30
osób.
Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną.
Obecnie wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 realizujemy go w okresie od
01.09.2009 r. do 30.06.2010 r..
EFEKTY PIERWSZEGO ETAPU
Właśnie dziś chcemy podsumować pierwszy etap
realizowanego Projektu. Do dnia dzisiejszego zostało
przeszkolonych 45 osób. Szkolenie zostało zakończone
egzaminem państwowym na operatora wózków jezdniowych przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Kielcach.
Z dużą satysfakcją stwierdzamy, że na 45 osób
przystępujących do egzaminu wszyscy zdali go pozytywnie. Bardzo dobrze to świadczy o uczestnikach
szkolenia, tj. uczniach Zespołu Szkół Zawodowych Nr

Przy obrabiarce sterowanej numerycznie stoją (od lewej):
Kazimierz Łasiewicki, dyrektor ZSZ nr 2, uczeń Dawid
Wypych, Anna Pepaś, Andrzej Ciszewski oraz Jan Pudło.

Uczestnicy zebrania podsumowującego
pierwszy etap projektu.

2 w Starachowicach oraz realizatorach projektu, tj.
Ośrodku SIMP-ZORPOT w Starachowicach i ZSZ Nr
2 w Starachowicach. W ramach współpracy jaka
została nawiązana pomiędzy Ośrodkiem SIMPZORPOT i ZSZ Nr 2 postanowiliśmy utworzyć Koło
SIMP działające na terenie ZSZ Nr 2 w Starachowicach. Dyrekcja szkoły pierwsza dała przykład i wstąpiła do naszego Stowarzyszenia. Dzisiaj wstępuje w
szeregi SIMP pierwsza grupa uczniów w liczbie 45
osób, w następnej kolejności przystąpi pozostała grupa
szkolonych uczniów. Jest to bardzo wielkie wydarzenie
dla naszego Stowarzyszenia jak również dla wstępującej młodzieży. Stowarzyszenie nasze jest bardzo
zacnym stowarzyszeniem technicznym z przeszło
osiemdziesięcioletnimi tradycjami, a przynależność do
niego jest dużym wyróżnieniem.
PODZIĘKOWANIE W IMIENIU UCZNIÓW
W imieniu uczniów - uczestników projektu
podziękowanie złożył Kol. Dawid Wypych.
Chcę wyrazić w imieniu własnym oraz w imieniu
moich koleżanek i kolegów serdeczne podziękowania
organizatorom tego Projektu. Kiedy dowiedzieliśmy
się, że na terenie naszego Zespołu Szkół Zawodowych
będą organizowane darmowe kursy dokształcające,
większość nas uczniów bardzo się ucieszyła. Gremialnie zaczęliśmy zgłaszać chęć odbycia takich szkoleń.
Organizatorzy Projektu mieli bardzo dobre rozeznanie
przy wyborze kursów zawodowych. Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane w trakcie odbytych szkoleń są
bardzo przydatne na terenie naszego Powiatu i Miasta
przy podejmowaniu nowej pracy. Szczególnie ważne
jest to, że dużo dowiedzieliśmy się o prowadzonych
projektach szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), formach ich
organizacji i ich finansowania. Bardzo ważne jest to, że
pomysł i realizacja Projektu wyszły od naszego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich (SIMP). Dzięki temu pomysłowi 180 uczniów
uzyska bardzo przydatne kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe, które poprzedzone egzaminem państwoStrona 15
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wym są ważne na terenie całej Unii Europejskiej.
Również ważnym elementem tego procesu jest to,
że Zarząd Oddziału SIMP w Starachowicach i Dyrekcja naszego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 postanowili utworzyć Koło SIMP zrzeszające nauczycieli i uczniów. Przynależność do tak zacnego, z ponad osiemdziesięcioletnią tradycją stowarzyszenia technicznego
jest bardzo dużym wyróżnieniem dla nas młodych
ludzi.
Na zakończenie serdecznie dziękuję głównemu
pomysłodawcy i wykonawcy Projektu - Dyrektorowi
Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach inż. Janowi Pudło, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 mgr Grażynie Małeckiej współorganizatorce Projektu oraz Paniom Annie Pepaś i Marii Niedopytalskiej, realizatorkom Projektu.

PODZIĘKOWANIA W IMIENIU ORGANIZATORÓW PROJEKTU:
Podziękowanie za udział w Projekcie i podsumowanie I-go etapu jego realizacji złożył Dyrektor Ośrodka
SIMP-ZORPOT Kol. Jan Pudło. Podziękowanie
zostało skierowane do uczniów, Starosty - Andrzeja
Matyni, Jadwigi Maciejczak - członka Zarządu Powiatu, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - Grażyny Małeckiej oraz Zarządu Głównego SIMP reprezentowanego przez Prezesa SIMP - Andrzeja Ciszewskiego i Sekretarza Generalnego SIMP - Kazimierza Łasiewickiego.
Opracował:
Kazimierz Łasiewicki

Prymusi Szkól Lotniczych SIMP
w roku szkolnym 2008/2009
W dniu 30 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość
wręczenia Dyplomów Prezesa Rady Ministrów.
Przez kolejne cztery lata najlepsi uczniowie
Europejskiego Lotniczego Liceum Profilowanego
Transportowo-Spedycyjnego SIMP, a przez sześć lat
uczniowie Europejskiego Technikum Lotniczego
SIMP otrzymują stypendium za wybitne osiągnięcia w
nauce. Należą do nich uczniowie:
Łukasz Madziar jest uczniem klasy II Technikum
Lotniczego mieszczącego się przy ul. Świętojerskiej w
Warszawie. Jego pasją jest lotnictwo i to dało mu
motywację do wyboru naszego Technikum. W pierwszej klasie Technikum jego średnia wyniosła 4,80 co
pozwoliło na kandydowanie do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów. Pasja jego doprowadziła do podjęcia
nauki latania na szybowcach. W czerwcu b.r. rozpoczął
kurs szybowcowy w Aeroklubie Warszawskim na Bemowie. Latał na szybowcach „Puchacz“ i „Bocian“.
Najpiękniejszym i niezapomnianym przeżyciem był dla
niego pierwszy samodzielny lot szybowcem. Po kursie
podstawowym kontynuował dalsze szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Radomskim. W roku 2010 planuje

Łukasz Madziar - uczeń drugiej klasy Technikum
Lotniczego prezentuje dyplom Prezesa Rady Ministrów.
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Paweł Bobrowski - uczeń trzeciej klasy Liceum Profilowanego
otrzymuje z rąk kuratora dyplom uprawniający do
otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

zrobić licencje szybowcową. Po ukończeniu Technikum Lotniczego chce kontynuować naukę na studiach związanych z lotnictwem.
Paweł Bobrowski uczeń klasy III Liceum już po raz
drugi otrzymuje Stypendium. Poza tym, że jest wzorowym uczniem jest również wielkim społecznikiem. Tak
napisano o nim w Biuletynie „Gość Świdnicki“.
„Statuetkę dla najlepszego społecznika przyznano też
18-letniemu Pawłowi Bobrowskiemu ze Świebodzic. Jego
aktywność przysporzyła ponad 180 litrów bezcennego leku.
Licealista nauczył świebodziczan regularnego oddawania
krwi. Od 2007 roku Paweł cyklicznie organizuje w swoim
mieście zbiórki krwi, w których bierze udział po kilkaset
osób. Od niedawna rozszerzył swoją akcję także na
okoliczne miasta, np. organizuje zbiórki w Jaworzynie
Śląskiej czy Kamiennej Górze. Sam założył serwis
internetowy krwiodawcy, mający na celu pomóc w organizowaniu akcji………“.
Opracował:
Leszek Pinkosz
Dyrektor Szkół Lotniczych SIMP
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II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Techniczna pod patronatem SIMP
„POŁĄCZENIA MONTAŻOWE PM-2010“
Bukowiec, 25 - 28 maja 2010 r.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie organizują konferencję poświęconą
połączeniom montażowym, na którą zapraszają zainteresowanych autorów i uczestników.
Główne zagadnienia tematyczne konferencji to:
1. Podstawy teoretyczne projektowania i obliczania połączeń montażowych.
2. Zasady konstruowania połączeń montażowych.
3. Nowe rozwiązania połączeń montażowych.
4. Metody modelowania i optymalizacji połączeń
montażowych.
5. Nowe procesy technologiczne w wytwarzaniu
połączeń montażowych.
6. Oprzyrządowanie i urządzenia technologiczne
do modernizacji i automatyzacji wykonywania
połączeń montażowych.

7. Konstrukcyjno-technologiczne metody zapewniania dokładności i jakości połączeń montażowych.
8. Właściwości użytkowe i eksploatacyjne połączeń montażowych.
9. Sposoby oceny jakości i korzyści wdrażania
nowych i zmodernizowanych połączeń montażowych.
10.Tendencje zmian i perspektywy rozwoju techniki i technologii połączeń montażowych.

Ważne informacje

Sekretariat konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 28
maja 2010 r. w Bukowcu nad Solinką. Koszt
uczestnictwa w konferencji to 1240 zł (w tym 22%
VAT) i obejmuje: koszty organizacyjne, koszty
materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie,
program turystyczno-rekreacyjny, dowóz uczestników z Rzeszowa do Bukowca i z powrotem.
Materiały konferencji zostaną opublikowane w
kwartalniku „Technologia i Automatyzacja Montażu“ oraz miesięczniku „Przegląd Mechaniczny“.

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
produkcji, WBMiL, Politechnika Rzeszowska,
35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2
Dr inż. Dorota Stadnicka
e-mail: dsktmiop@prz.rzeszow.pl
tel. 17 865 14 52
Strona internetowa konferencji:
http://www.prz.rzeszow.pl/pl/wbmil/files/
konferencje/PM2010/PM_2010_pol_www.htm

Srebrny Jubileusz Klubu Seniora SIMP w Grudziądzu
53. Grudziądzkie Dni Techniki obchodzone
nieprzerwalnie od 1957 r. przez środowisko techniczne
Miasta Grudziądz, były okazją do zaprezentowania
osiągnięć i inicjatyw podejmowanych przez Klub
Seniora SIMP w Grudziądzu w latach 1984 - 2009 r.
Jubileuszowe spotkanie członków klubu z udziałem
zaproszonych gości odbyło się 12 listopada 2009r. w
Domu Technika w Grudziądzu.
Wśród gości zaproszonych byli między innymi
koledzy:
kol. Mieczysław Murawski - Honorowy Prezes
Oddziału Toruńskiego SIMP w Toruniu,
kol. Ryszard Wycichowski - Prezes Oddziału w
Toruniu ,Wicerezes Zarządu Głównego SIMP,
kol. Bogdan Balcer - Prezes Rady Grudziądzkiej
FSNT NOT w Grudziądzu,

kol. Zygmunt Mrozik - Prezes Honorowy Koła
Seniorów NOT w Grudziądzu.
Z okazji 25-lecia działalności Klubu Seniorów na
wniosek Komisji Odznaczeń Zarząd Główny SIMP
uhonorował:
kol. Henryka Wojciechowskiego - Honorową Odznaką im. prof. H. Mierzejewskiego,
kol. kol. Bronisława Mazura i Henryka Szczepańskiego - Srebrną Odznaką Honorową SIMP.
Dyplomem uznania za wieloletnią pracę społeczną
w dziedzinie postępu technicznego i działalności
stowarzyszeniowej wyróżniono kolegów Zygmunta
Rabę -50 lat w SIMP i Zygmunta Pieńkorza - 46 lat w
SIMP. Wręczenia honorowych odznak i dyplomów
uznania dokonał kol. Ryszard Wycichowski - WiceStrona 17
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prezes SIMP wraz z Prezesem Klubu kol. Henrykiem
Brechelke.
Ponadto książkę pt. „Zamek w Rydzynie“ otrzymał
kol. H. Szczepański za bezinteresowne prace na rzecz
Klubu.
Gratulacje z okazji 25-lecia Prezesowi i członkom
Klubu złożyli w imieniu:
- Zarządu Oddziału SIMP w Toruniu - kol.
Mieczysław Murawski,
- Rady Grudziądzkiej FSNT NOT - kol. Bogdan
Balcer,
- Koła Seniorów NOT - kol. Andrzej Mazepa,
- członków Klubu - kol. Mieczysław Pałasz, życząc
szanownym Seniorom i Prezesowi dalszej owocnej
pracy stowarzyszeniowej i wszystkiego najlepszego
w życiu osobistym.
Działalność Klubu w 25-leciu przedstawił Prezes
kol. Henryk Brechelke. Mówca stwierdził, że koła, dziś
Klub Seniora działalność swą notuje od 18 stycznia
1984 r., kiedy podczas spotkania seniorów skupionych
z kół przyzakładowych w liczbie 31 uczestników
wybrano Zarząd koła pod przewodnictwem kol.
Teofila Kuberskiego i sprecyzowano podstawowe
kierunki i formy działalności koła Seniorów SIMP na
najbliższe lata, tj:
- organizację posiedzeń Zarządu i spotkań ogólnych
członków;
- przygotowanie odczytów i prelekcji o tematyce
technicznej, kulturalnej i krajoznawczej;
- udział w spotkaniach, konkursach i imprezach
organizowanych przez SIMP i NOT. Oprócz ww.
działalności klubu w 25-leciu, wzbogacono działalność o wręczanie jubileuszowych listów gratulacyjnych z okazji okrągłych rocznic urodzin, poczynając od 65 roku życia co 5 lat;
- od 1988 r. organizowanie spotkań świątecznonoworocznych przy choince ze śpiewaniem kolęd,
dzieleniem się opłatkiem i wspomnieniami;
- od 1995 r. w miesiącach maju i wrześniu organizowanie „Biesiad przy ognisku“ w lesie, na polanie,
od 2000 r. nad jeziorem Rudnik z pieczeniem
kiełbasek, muzyką, tańcami i śpiewem oraz pływanie jachtem;
- od 1997 r. organizowanie w karnawale „Balu Seniora“ oraz spotkanie przy „śledziku“;
- organizowanie wyjazdów rekreacyjno- turystycznych jesienią połączonych z grzybobraniem;
- organizowanie wyjazdów na spektakle operetkowe
do Bydgoszczy;
- zorganizowanie w latach 2001-2003 wypoczynku
letniego nad morzem pt. Władysławowo;
- od 1993 r. przed dniem „Wszystkich świętych“,
odwiedzanie mogił zmarłych kolegów i zapalenie
na ich grobach zniczy z symbolem SIMP i NOT;
- odwiedzanie w domu lub w szpitalach chorych
członków Klubu;
- prowadzenie szczegółowej kroniki zdarzeń w działalności Klubu;
- rozwijanie i poszerzanie współpracy z innymi
Strona 18

Uczetnicy spotkania z okazji 25-lecia
Klubu Seniora SIMP w Grudziądzu.

kołami, głównie z kołami SIMP działającymi w
Grudziądzu, kołem Seniora NOT w Grudziądzu i
kołem byłych żołnierzy zawodowych przy WZU w
Grudziądzu poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, wyjazdów oraz imprez okolicznościowych i
rozrywkowych.
Realizując program działalności Klubu warto
odnotować, że Klub Seniora odbył 187 posiedzeń
Zarządu, zorganizował 194 spotkania ogólne, 182 wykłady i prelekcje, 62 wyjazdy specjalistyczne, zorganizowano 96 imprez rozrywkowych, kulturalnych, krajoznawczych i rekreacyjnych.
W ramach spotkań ogólnych gościliśmy Posła na
Sejm Pana Bogdana Derwicha, Prezydenta i Wiceprezydentów miasta Grudziądza - Panów Andrzeja
Grabowskiego i Kazimierza Kalkowskiego, Bogdana
Derwicha, Bożesława Tafelskiego, Andrzeja Wiśniewskiego i Marka Sikorę oraz przedstawicieli władz
samorządowych, sądu, prokuratury i policji. Nawiązując do wykładów i prelekcji, to duża część obejmowała
historię naszego miasta, kraju i odnosiła się do wielu
dziedzin, z którymi zapoznawali się seniorzy dzięki
spotkaniom z ciekawymi osobami a także dzięki
wycieczkom krajowym i kulturoznawczym. Dużym
zainteresowaniem członków naszego Klubu, seniorów
NOT i sympatyków Klubu cieszyły się pogadanki z
cyklu „Świat przed Tobą“ wzbogacone setkami
przeźroczy, w których poznaliśmy historię, kulturę,
gospodarkę i religię prawie całego świata. Wszystko to
zawdzięczamy wspaniałemu mówcy i podróżnikowi
kol. Mieczysławowi Skrzypkowi, który spotkał się z
nami 40 razy w tym 25-leciu. Podstawową formą
utrzymania kontaktu z techniką i śledzenie postępu jej
zastosowania w różnych gałęziach gospodarki były
wyjazdy specjalistyczne do miejscowych i okolicznych
zakładów pracy. W ramach wymiany doświadczeń
zwiedziliśmy: Celulozę w Kwidzynie, Cukrownię w
Mełnie, Polmo w Brodnicy, Browar w Elblągu,
Zakłady Taboru Kolejowego w Iławie, elektrownie
wodne w Gródku oraz Hutę Szkła „Irena“ w Inowrocławiu. Zróżnicowana fachowość uczestników
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prowadziła zawsze ożywioną dyskusję, co zwiększyło
wśród uczestników możliwość rozeznania stanu
techniki w poszczególnych zakładach. Spośród imprez
rozrywkowych wymienić należy: 8 - „Balów Seniora“, 7
wyjazdów na spektakle operetkowe do Opery Nowej w
Bydgoszczy. Z imprez rekreacyjnych największą
popularnością cieszy się impreza pt. „Biesiada przy
ognisku“, którą zorganizowano 28 razy. Organizowano
również wycieczki turystyczno-krajoznawcze kilkudniowe do Rydzyny, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i
Puszczy Białowieskiej. Sponsorem i organizatorem
tych wycieczek był Oddział Wojewódzki SIMP w
Toruniu. W wycieczkach tych uczestniczyli seniorzy z
SIMP z Grudziądza i Torunia, co integrowało
członków obu organizacji. Zorganizowano szereg
wycieczek jednodniowych do: Torunia, Trójmiasta,
Malborka, Bydgoszczy, Chełmna, Gdańska, Golubia
Dobrzynia, Brodnicy, Ostródy i wielu innych miast.
Wycieczki te finansowali uczestnicy.
Uzupełnieniem ww. imprez były wyjazdy pielgrzymkowe - coś dla ducha tj. do Domów Misyjnych w
Dolnej Grupie oraz do sanktuarium w Licheniu na
zaproszenie Zarządu koła byłych żołnierzy zawodo-

wych przy WZU Nr 2. Członkowie Klubu Seniora
SIMP mogą poszczycić się osiągnięciami w pracy
zawodowej i społecznej, o czym świadczą ich odznaczenia państwowe, branżowe, zakładowe i stowarzyszeniowe.
Spośród członków Klubu wyróżnionych za całokształt pracy zawodowej i stowarzyszeniowej pozwalam sobie wymienić tych spośród nas, którzy legitymują
się Odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego, tj.
kol. Edmunda Anzela, Henryka Brechelke, Adama
Cieślaka, Adama Kobylackiego, Sławomira Lewczyka,
Eugeniusza Strycharza i Henryka Wojciechowskiego.
Ponadto przypomnę, że uchwałą:
- Zarządu Głównego SIMP z dnia 11.12.1993 r. Klub
Seniora SIMP w Grudziądzu został wyróżniony
„Zbiorową Honorową Odznaką SIMP“
- WZD SIMP z dnia 03.10.1998r. kol. Henryk
Brechelke został Honorowym Członkiem SIMP.
Opracował:
Prezes Klubu Seniora SIMP
Henryk Brechelke

Nowoczesna szkoła zawodowa z zachodniopomorskim
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Doskonalenia Kadr w
Szczecinie realizował w okresie od 1 grudnia 2008r. do
31 grudnia 2009 r. projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, pt."Nowoczesna szkoła
zawodowa w zachodniopomorskim".
Celem projektu było:
1) wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej szkół w województwie zachodniopomorskim, prowadzących kształcenie zawodowe;
2) wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje,
które podniosą zdolności adaptacyjne absolwentów
szkół zawodowych do przyszłego zatrudnienia.
Pierwszy cel został zrealizowany poprzez
opracowanie, promocję oraz wdrożenie w 10 szkołach
zawodowych programów nauczania oraz materiałów
dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju
umiejętności określonych w przepisach dotyczących
prawa energetycznego. Dodatkowo szkoły, które
przystąpiły do projektu wyposażone zostały przez
SIMP - ODK w poradniki i podręczniki szkolne, które
prezentują nowoczesne technologie w tym zakresie.
Nauczyciele zostali przeszkoleni w metodyce prowadzenia zajęć z zakresu zagadnień energetycznych oraz
sposobów prowadzenia doradztwa zawodowego.
Drugi cel osiągnięty został poprzez zrekrutowanie

250 uczniów do projektu i udzielenie im pomocy w
zakresie planowania swojej drogi zawodowej. Liczba
chętnych, którzy chcieli przystąpić do projektu była
dużo większa od ilości miejsc jakie SIMP-ODK
przewidział na etapie przygotowania projektu. W
wyniku prowadzonego doradztwa, które objęło 280
osób - do kursów zostało zakwalifikowanych około 240
osób (w projekcie przewidywano 180), a do egzaminów
kwalifikacyjnych przystąpiło 224 uczniów (zakładano
na etapie planowania 150).
Wobec trwającego dużego zainteresowania uczniów szkół zawodowych poszerzaniem kwalifikacji
zawodowych, SIMP - ODK w Szczecinie ponownie
przygotował wniosek w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007-2013, pt. "Nowoczesna szkoła zawodowa
w zachodniopomorskim na bis". Projekt ten został
zatwierdzony do realizacji. Przygotowana aplikacja nie
tylko wspiera kolejną grupę uczniów w zdobywaniu
nowych kwalifikacji, ale również rozszerza tematykę
prowadzonych szkoleń o zagadnienia wynikające z
ustawy o dozorze technicznym oraz doradztwo dla
uczennic ukierunkowane na promocję kształcenia
technicznego.
Opracowali:
mgr inż. Grzegorz Śmigielski
mgr inż. Andrzej Zych
(Kierownicy projektu)
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Kolejne zebranie Sekcji Poligrafów SIMP
17 grudnia 2009 w Warszawie odbyło się ostatnie w
ubiegłym roku zebranie zarządu Sekcji Poligrafów
SIMP. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Chęsy, prezes zarządu Sekcji.
Podczas posiedzenia omówiono minione
wydarzenia, m.in. Targi Książki w Krakowie oraz obchody Chrztu Drukarza, o którym mówił - obecny na
zebraniu - Sławomir Wojtaś, prezes Stowarzyszenia
Poligrafów Pomorskich (organizatora imprezy). Zachęcał także do wspólnej pracy nad „Dniem Drukarza
2010“. Jak zapowiedział, w związku z rocznicą 30-lecia
powstania „Solidarności“, uroczystość ta będzie
dedykowana środowisku niezależnych poligrafów
minionych dziesięcioleci. Przedsięwzięcie odbędzie się
pod hasłem „Z poligrafią niezależną do wolności“, a
jego celem będzie przypomnienie zasług poligrafii niezależnej w odzyskaniu niepodległości oraz nagrodzenie
niezależnych poligrafów, którzy przyczynili się do
rozwoju poligrafii w wolnej Polsce.

Ważnym punktem zebrania zarządu Sekcji były
także kwestie przygotowania do akcji sprawozdawczowyborczej w 2010 roku, raportu na temat polskiego
przemysłu poligraficznego, który niezbędny jest w dalszej działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych w
Poligrafii oraz zapowiadanej na kwiecień tego roku
konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez
COBRPP. W trakcie spotkania przedstawiono również stan organizacyjny i perspektywy rozwoju Sekcji
Poligrafii SIMP w poszczególnych regionach.
Ze względu na fakt, że 15 lutego br. w Zespole
Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie zostanie
zainstalowana - ufundowana przez miasto Kraków czterokolorowa maszyna Speedmaster, kolejne zebranie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP prawdopodobnie
odbędzie się tego dnia w Krakowie.
Opracowała:
Dorota Armiak
Redakcja „Poligrafika“

Oddział Kaliski na bieszczadzkich pętlach
W dniach 9-13.09.2009 r. Oddział Kaliski SIMP
zorganizował wycieczkę techniczno-krajoznawczą w
rejon Bieszczad.
Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Muzeum
Techniki Przemysłu i Rzemiosła w Sielpi Wielkiej w
woj. świętokrzyskim.
Uczestnicy mieli możliwość podziwiania zabytków
techniki takich jak tokarki, frezarki oraz największe w
Polsce koło wodne napędzające maszyny, i wiele
innych urządzeń mechanicznych.
Ciekawostką tego Muzeum jest to, że większość
z tych maszyn może pracować, co zostało zademonstrowane przez przewodnika.
Pierwszy dzień zakończył się zakwaterowaniem w
„Zajeździe pod Sosnami“ w miejscowości Berezka w
niewielkiej odległości od Polańczyka n/Soliną.
Kolejne dni to przejazd przez Bieszczady przy
dużym współudziale doskonale zorientowanej w terenie i historii Pani przewodnik. Naszą podróż po
Bieszczadach rozpoczęliśmy od wizyty w ośrodku
Caritas w Myczkowcach, gdzie podziwialiśmy miniatury większości kościołów i cerkwi, takie swoiste muzeum
miniatur.
W drodze na kolejny etap naszej wycieczki
mogliśmy zobaczyć zanikającą dolinę starego Sanu,
która od czasu do czasu jest wypełniana wodą Jeziora
Myczkowskiego poprzez tzw. Małą Zaporę. Kolejny
krok to przejście przez jedną z największych betonowych zapór, jaką jest zapora z elektrownią wodną na
Jeziorze Solińskim.
Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękne widoki z
Jeziora Solińskiego, najpierw opalając się na plażach
jeziora, a następnie podróżując statkiem „TRAMP“
po jego wodach.
Strona 20

Następny dzień przyniósł uczestnikom podróży
małą i dużą pętlą bieszczadzką, gdzie poznaliśmy
historię Polaków i Ukraińców w Bieszczadach z postacią Gen. Karola Świerczewskiego w tle oraz setkami
ofiar walk narodowowyzwoleńczych. Pobyt w Cisnej
uświetniony został spotkaniem z lokalnym poetą
Ryszardem Szocińskim.
Z tarasów widokowych podziwialiśmy wspaniałe
obrazy połonin bieszczadzkich takie jak Wetlińska,
Caryńska i inne.
Bieszczady to również historia religii, dlatego nie
można pominąć podróży po nich bez wizyty w
niektórych z kościołów. Jednym z przykładów jest
kościół w Czarnej z ciekawą historią ikonostasu, który
został uchroniony przez mieszkańców przed zniszczeniem.
Ostatni dzień pobytu w Bieszczadach rozpoczął się
od przejazdu kolejką bieszczadzką w mało odwiedzane
tereny w sąsiedztwo Słowaków (miejscowość Majdan).
Po przejażczce kolejką uczestnicy zwiedzili Komańczę i odbudowującą się tam świątynię, następnie udali
się do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Rzepedzi, aby
swoją podróż ostatecznie zwieńczyć na czymś słodkim
w znanej w okolicy cukierni w Lesku.
Wizytę w Bieszczadach zakończono wspólnym
grilowaniem przy jakże znanym i lubianym trunku,
jakim jest piwo.
Przez cały czas trwania wycieczki towarzyszyła nam
wyśmienita pogoda, a zdrowie dopisywało. Wielu z
uczestników podczas powrotu do domu potwierdziło,
że pomimo iż są w Bieszczadach po raz pierwszy na
pewno tam wrócą.
Opracował:
Krzysztof Michalak
Członek Zarządu Oddziału
SIMP w Kaliszu

Nr 11-12 ’2009
Tytuł TWÓRCA TECHNIKI
dla dr. hab. inż. Mariana Medwida
Poznański Oddział SIMP nadał pierwszy tytuł
TWÓRCA TECHNIKI dr. hab. inż. Marianowi
Medwidowi. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 9
grudnia 2009 roku w Sali Kominkowej Zamku
Cesarskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości
obecni byli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego Przemysław Pacia, Dziekan
Wydziału Mechanicznego i Zarządzania prof. dr hab.
inż. Jan Żurek, Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych
i Pojazdów prof. dr hab. inż. Marek Idzior, Dyrektor
Instytutu Pojazdów Szynowych Włodzimierz Stawecki, Wiceprezes Zarządu firmy H. Cegielski Andrzej
Stepczyński. W uroczystości uczestniczyli także: Prezes
SIMP Andrzej Ciszewski, Wiceprezes i Skarbnik
SIMP - Ryszard Wycichowski oraz Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki.
Uczestników uroczystości powitał Prezes O/SIMP
w Poznaniu Piotr Janicki, który następnie w krótkim
wystąpieniu przedstawił idę nadawania tytułu.
Szanowni Państwo!
Tytuł TWÓRCA TECHNIKI został ustanowiony
przez Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu 21 lutego
2008 roku. Myśl o uhonorowaniu twórczych osiągnięć
w technice powstała oczywiście dużo wcześniej.
Zasadniczym celem nadawania tego tytułu jest
wyróżnienie osób mających znaczące osiągnięcia w
tworzeniu nowych technologii lub konstrukcji, oraz
pokazanie społeczeństwu tych osiągnięć i ich twórców.
W stowarzyszeniowych dyskusjach rośnie zaniepokojenie związane z obniżaniem rangi inżynierskiej profesji,
oraz niedocenianiem inżynierskiego wysiłku w tworzeniu maszyn i urządzeń, bez których nie ma innowacyjnej gospodarki; gospodarki opartej na wiedzy zapewniającej konkurencyjność i powodującej rozwój
ludzkiej cywilizacji.
Odnosimy wrażenie, że inżynierska działalność
kojarzy się społeczeństwu jako czynność rzemieślnicza
polegająca na powielaniu pewnych czynności, nie
wymagająca dużego zaangażowania intelektualnego.
To jest przypuszczalnie główne źródło spadku rangi
inżynierskiej profesji.
Chcemy to przełamać. Chcemy, aby inżynierskie
konstrukcje i technologie były twórczością na równi z
twórczością w kulturze. Profesor Janusz Tymowski,
Członek Honorowy SIMP, wielokrotnie w swych
publicznych wystąpieniach mówił, że twórczość techniczna nie jest drugorzędną w stosunku do twórczości
w kulturze. Jesteśmy wdzięczni PROFESOROWI za
te słowa. Wypowiedział je wielki autorytet i z pewnością zostawiły ślad w umysłach osób, które tego
słuchały.
Uznaliśmy, że nadając tytuły TWÓRCA TECHNIKI osobom mającym znaczące dokonania konstruk-

cyjne i technologiczne, przyczynimy się również do
stopniowego przywracania, w powszechnym odczuciu,
wysokiej rangi inżynierskiego zawodu. Pokazując
inżynierów i techników, którym udało się coś trwałego
zrobić w technice, chcemy zachęcić młodzież do
studiowania w uczelniach technicznych i uprawiania
inżynierskiej profesji. Pragniemy pokazać ludzi,
których kariera zawodowa i twórcze osiągnięcia mogą
być wzorem do naśladowania. Dzisiejszy laureat jest
tego dobrym przykładem.
Szanowni Państwo
Tytuł TWÓRCA TECHNIKI nadaje Zarząd
Oddziału SIMP w Poznaniu na wniosek Kapituły.
Procedura odwołania nie istnieje. Kandydatów do tego
tytułu wybiera Kapituła analizując życiorysy zawodowe
osób będące w zbiorach Archiwum Historii Techniki
Oddziału Poznańskiego. Żadna jednostka organizacyjna nie może zgłaszać kandydatów do nadanie tego
tytułu. Nie można go uzyskać w drodze jakichkolwiek
negocjacji finansowych. Wszelkie koszty pokrywa
Zarząd Oddziału. Nie są pobierane żadne opłaty związane z procedurą nadawania tytułu. Taki tok postępowania wpływa na wiarygodność nadawania tego
wyróżnienia.
Tytuł TWÓRCA TECHNIKI zamierzamy nadawać także osobom zmarłym, których dokonania w
technice są niekwestionowane. Będzie specjalna sesja z
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omówieniem ich dorobku.
Jeżeli kogoś interesuje więcej szczegółów, to
zapraszam na naszą stronę internetową. Wszelkie
informacje są także w Biuletynie SIMP Wielkopolski
Nr 15 .
Laudację wygłosił Dyrektor Instytutu Pojazdów
Szynowych Włodzimierz Stawecki. Przedstawił drogę
rozwoju zawodowego inż.
Mariana Medwida
omawiając Jego osiągnięcia w zakresie konstrukcji
pojazdów szynowych. Kanclerz Kapituły tytułu
TWÓRCA TECHNIKI prof. dr hab. inż. Jan Żurek
przedstawił uzasadnienie wniosku do Zarządu
O/SIMP w Poznaniu o nadanie tytułu. Podkreślił konsekwentną drogę rozwoju zawodowego inż. Mariana
Medwida, którego prace: dyplomowa na Politechnice
Warszawskiej, doktorska i habilitacyjna na Politechnice Poznańskiej były ściśle związane z pojazdami
szynowymi.
Zdaniem Kapituły twórcze osiągnięcia konstrukcyjne inż. Mariana Medwida to:
1. Pojazdy szynowo-drogowe do przetaczania wagonów, prac manewrowych, ratownictwa kolejowego i
tramwajowego. Oryginalność tych konstrukcji
potwierdza uzyskanie 19 polskich patentów.
2. Polski tabor bimodalny spełniający wszystkie
wymagania międzynarodowych przepisów kolejo-

wych i drogowych, chroniony patentem europejskim i 28 patentami polskimi.
Uchwałę Zarządu O/SIMP w Poznaniu o nadaniu
tytułu TWÓRCA TECHNIKI odczytał prezes Piotr
Janicki i wręczył Statuetkę TWÓRCA TECHNIKI
inż. Marianowi Medwidowi. Dyplom przekazał
Kanclerz Kapituły prof. dr hab. inż. Jan Żurek.
Następnie głos zabrał Laureat. Podziękował za otrzymany tytuł i przedstawił interesujące szczegóły
konstrukcyjne w swych dokonaniach twórczych. W
dyskusji głos zabrali także Wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak oraz Prezes SIMP Andrzej
Ciszewski, który pozytywnie ocenił inicjatywę Poznańskiego Oddziału nadawania tytułu TWÓRCA TECHNIKI. Wyraził również pogląd, że ta inicjatywa może
wzbudzić zainteresowanie innych Oddziałów SIMP w
Polsce. Uroczystość nadania tytułu zakończyła się spotkaniem okolicznościowym z poczęstunkiem, w czasie
którego składano Laureatowi gratulacje.

Opracował:
Piotr Janicki
Prezes Oddziału
SIMP w Poznaniu

Z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa
Inżynierów Motoryzacji SIMP
W dniu 5 grudnia 2009 r. w siedzibie ZG SIMP
odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP.
W trakcie obrad omówiono następujące tematy:
- wysłuchano relacji kolegów na temat imprez technicznych, które organizował lub współorganizował
PTIM SIMP w bieżącym roku czyli: Konferencji
EUROPENKONES 2010 w Zakopanem (kol. A.
Jankowski), IX Konferencji Hamulcowej w Łodzi
(kol. Stanisław Lach) oraz III Seminarium Warsztatowego w Katowicach (kol. Piotr Gębiś);
- ustalono, że będą kontynuowane prace związane z
opracowaniem biografii dot. działalności Sekcji
Samochodowej, przekształconej w PTIM SIMP,
wyznaczając odpowiedzialnym za jego realizację
kol. Stanisława Dobrzalskiego;
- podjęto zadanie opracowania raportu pt. „Stan
przemysłu motoryzacyjnego w Polsce“ - temat przyjęli do realizacji kol. Stanisław Lach i kol. Tadeusz
Turczanik.
- po dyskusji przejęto jednogłośnie dwie uchwały ZG
PTIM SIMP, które zostały w całości przekazane do
akceptacji przez ZG SIMP, w sprawie:
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- zmodernizowanego wyglądu deklaracji członkowskiej SIMP dla potrzeb nowoprzyjmowanych członków SIMP deklarujących przynależność do Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP;
- zgłoszenia do siedziby FISITA w Londynie formalnego akcesu organizacji przez PTIM SIMP
w drugim półroczu 2011 roku, posiedzenia
Rady FISITA (tzw. Council Meeting) w trakcie
której będzie możliwe przyznanie PTIM SIMP
organizacji w Polsce światowego kongresu
FISITA w roku 2018 r.;
- omówiono szczegółowo przygotowania do przeprowadzenia w PTIM SIMP akcji sprawozdawczowyborczej poprzedzającej XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP;
- przedstawiono przygotowania do kolejnego szkolenia dla rzeczoznawców (biegłych) jakie zorganizuje
PTIM SIMP, w dniu 9 stycznia 2010 r. w Krakowie.
Opracował:
Piotr Gębiś
Prezes PTIM SIMP

Nr 11-12 ’2009
Doroczne spotkanie prezesów Sekcji oraz
Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP
W dniu 18 listopada 2009 r. w siedzibie Zarządu
Głównego SIMP odbyło się doroczne spotkanie
Prezesów Sekcji i Towarzystw N-T SIMP z Prezydium
ZG SIMP i Komisją ds. Sekcji i Towarzystw N-T,
celem wymiany doświadczeń w działalności stowarzyszeniowej.
Prezes SIMP - Kol. Andrzej Ciszewski, który
przewodniczył naradzie, zaprosił uczestników spotkania do swego gabinetu, czym stworzył wręcz rodzinną
atmosferę sprzyjającą bezpośredniej, otwartej dyskusji.
Program spotkania przewidywał:
1) wygłoszenie referatu kol. Czesława Formankiewicza pt. „Inżynier i stowarzyszenie naukowotechniczne w zglobalizowanym świecie“,
2) ocenę skuteczności działania Sekcji i Towarzystw
N-T SIMP funkcjonujących na prawach oddziału na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
3) ocenę efektywności oddziaływania Sekcji i Towarzystw N-T SIMP w swojej specjalności, na władze
państwowe i samorządowe (stosunek do raportu o
stanie branży, który ma być opracowany do końca
kadencji),
4) próbę określenia działań Sekcji i Towarzystw N-T
SIMP wynikających ze statutu SIMP, które przynoszą najwięcej korzyści dla gospodarki, społeczeństwa i Stowarzyszenia.
Ad 1. Kol. Czesław Formankiewicz omawiając
temat poddał analizie w zasadzie dwa okresy, od 1945
do 1989 r. oraz okres III RP. Pierwszy okres
charakteryzował się centralnym sterowaniem gospodarką państwa, w którym stowarzyszenia N-T były
dotowane - wtedy powstały domy technika. Rozwinięty przemysł państwowy stwarzał dogodne warunki do
rozwoju strukturalnego i ilościowego SIMP.
Inżynierowie i technicy byli poszukiwani przez zakłady
produkcyjne, gdyż stanowili oni bazę naukowo-techniczną.
Z chwilą odejścia od utopijnej ideologii gospodarczej i nastania wolnego rynku w III RP, w związku
z gwałtowną, nie zawsze racjonalną prywatyzacją
zakładów produkcyjnych, skurczyły się możliwości
działania stowarzyszeń N-T. Powstały małe i średnie
przedsiębiorstwa, które dążąc do maksymalnych
zysków, w mniejszym stopniu korzystają z kadry n-t.
Kadra ta uległa rozproszeniu. Jednocześnie doszło do
konsolidacji międzynarodowego kapitału - powstały
ogromne koncerny.
W tej sytuacji, aby móc realizować zadania
statutowe, Stowarzyszenie zostało zmuszone do
rozwinięcia działalności gospodarczej; w przypadku
SIMP powstała nowa formuła współpracy gospodarczej na podstawie zawartych umów franchisingu w obszarze usług rzeczoznawczych i szkoleniowych. Zaszła

konieczność wyszukiwania nisz, w których nasza działalność mogłaby przyczynić się do rozwoju polskiej
gospodarki.
Ad 2. W wyniku dyskusji osiągnięto wspólne zdanie
na temat struktur organizacyjnych Sekcji i Towarzystw
N-T SIMP. To, czy Sekcje i Towarzystwa N-T
pozostaną w dotychczasowym układzie organizacyjnym, tj. merytorycznie podlegać będą bezpośrednio
Zarządowi Głównemu SIMP, a organizacyjnie (ewidencja członków, opłacanie składek) Oddziałom, lub
Sekcje i Towarzystwa N-T funkcjonują na prawach oddziałów i podlegają zarówno merytorycznie jak i
organizacyjnie ZG SIMP, a Sekcje i Towarzystwa przy
Oddziałach SIMP merytorycznie podlegają Sekcjom i
Towarzystwom N-T przy ZG SIMP, natomiast
organizacyjnie oddziałom - zaproponowano pozostawić do rozstrzygnięcia Sekcjom i Towarzystwom.
Obecnie na 26 Sekcji i Towarzystw N-T ZG SIMP,
5 z nich funkcjonuje na prawach oddziału SIMP.
Ad 3. Dotychczasowe oddziaływanie Sekcji i Towarzystw N-T ZG SIMP na władze państwowe i samorządowe jest ubogie. Ożywieniu na tym polu ma służyć
przyjęte na spotkaniu z Prezesami Sekcji i Towarzystw
N-T ZG SIMP postanowienie z dnia 25.04.2007 r. dot.
opracowania raportu o stanie branży reprezentowanej
przez daną Sekcję lub Towarzystwo SIMP. Raporty te
powinny być przesłane do branżowych władz państwowych i samorządowych.
Raporty opracowały: Towarzystwo Inżynierii i Techniki Maszyn Przemysłu Spożywczego, Sekcja Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Sekcja
Spawalnicza.
Według prof. Stanisława Piwowara - honorowego
prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP - nasza działalność
na tym polu byłaby skuteczna, gdybyśmy byli rozpoznawani przez społeczeństwo - za sprawą TV i prasy
ogólnej.
Ad 4. Do tego czasu najwięcej korzyści dla gospodarki i SIMP przynosiły organizowane przez Sekcje
i Towarzystwa N-T SIMP kongresy, konferencje i seminaria. Niestety, nie były one w zadawalający sposób
popularyzowane w TV i prasie ogólnej. Pomimo pewnych trudności w zainteresowaniu mediów naszą
tematyką, zebrani na spotkaniu postanowili skuteczniej popularyzować naszą działalność, w tym wybitnych
ludzi techniki.
Opracował:
Antoni Milkiewicz
Przewodniczący Komisji
ds. Sekcji i Towarzystw N-T ZG SIMP
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Ważniejsze planowane imprezy
naukowo-techniczne SIMP w 2010 roku
Termin

Organizator

Miejsce

Tel.
kontaktowy

Zasięg
imprezy

1.

Komputerowo
zintegrowane zarządzanie
- prof. Ryszard Knosala

10-12.01. br.

ZG SIMP - Katedra
Inżynierii Produkcji
Politechniki
Opolskiej - prof. R.
Knosala

Zakopane

77 464-20-63

K

2.

Maszyny i pojazdy dla
budownictwa i górnictwa
skalnego

16-17.09. br.

Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP

Wrocław

71 344-81-26

K

22-24.09. br.

Dolnośląska Sekcja
Spawalnicza - prof. Z.
Mirski

Wrocław

71 320-21-42

M

23-25.09. br.

Oddział SIMP w
Bydgoszczy - dr B.
Przybyliński

Pieczyska k.
52 339-23-12
Bydgoszczy

K

Lp.

Temat konferencji

3. Międzynarodowa Konferencja naukowo-tech3.
niczna nt. „Postęp w technologiach lutowania 2010“

4.

VIII Konferencja
naukowo-techniczna nt.
„Regeneracja 2010“

5.

Postęp w przetwórstwie
materiałów polimerowych

26-28.09. br.

Towarzystwo
K z udziałem
Poraj k.
Tworzyw
34 325-06-59
gości
Polimerowych prof. J. Częstochowy
zagranicznych
Koszkul

Ochrona środowiska w
aktualnych rozwiązaniach
6.
układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

17-18.11. br.

Sekcja Chłodnictwa i
Klimatyzacji
O/Poznań

Poznań

61 850-75-50

K z udziałem
gości
zagranicznych

7.

Uszczelnienia i Technika
Uszczelniania Maszyn i
Urządzeń

26-28.05. br.

Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP

KudowaZdrój

71 344-81-26

M

8.

27th DANUBIA-ADRIA
Symposium on Advances
In Experimental
Mechanics oraz XXIV
Sympozjum Mechaniki
Ciała Stałego

22-25.09. br.

Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP

Wrocław

71 344-81-26

M

9.

VI Międzynarodowa
Konferencja nt.
„Laboratoria Badawcze Systemy Jakości w Unii
Europejskiej“

17-19.06. br.

Oddział SIMP w
Gorzowie Wlkp.

26-28.10. br.

Polskie Towarzystwo
Badań
Nieniszczących i
Diagnostyki Technicznej O/Katowice

10.

39. Krajowa Konferencja
Badań Nieniszczących
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Lubniewice 95 720-21-61

Szczyrk Orle
Gniazdo

602 340 143

K z udziałem
gości
zagranicznych

Szczyrk - Orle
Gniazdo
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Z życia Oddziału SIMP w Szczecinie
Dobiegający końca 2009 rok był dość owocny dla
działalności Oddziału, choć zawsze może być lepiej.
Nie zanudzając Czytelników skupimy się tylko na paru
imprezach wybiegających poza budynek naszej
siedziby przy ul. Sabały 11a.
I tak, chronologicznie:
1. Na kolejnym X Balu Mechanika bawili się członkowie Oddziału wraz ze znajomymi i rodzinami. Bal
odbył się w restauracji SEDINA 21 lutego 2009 r.
2. Drugi kolejny integracyjny „Rejs mechaników“ po
Odrze i jeziorze Dąbie, czyli też przy Stoczni Szczecińskiej (już martwej), wokół Stoczni Remontowej
„Gryfia“ (na wyspie), i porcie, odbył się w dniu 30
maja 2009 r. Brali w nim udział, oprócz członków,
także ich rodziny, a dokładnie dzieci lub wnuki.
3. Zarząd Oddziału zorganizował dla członków trzydniowy, autokarowy wyjazd do simpowskiego Zamku w Rydzynie. W drodze do Rydzyny uczestnicy
zwiedzili Międzyrzecki Rejon Umocniony oraz
ostatnią czynną w Europie parowozownię obsługującą linię kolejową Wolsztyn - Poznań - Wolsztyn. Podczas pobytu w Rydzynie oprócz zwiedzania
Zamku pod wodzą dyrektora Zdzisława Molińskiego (dziękujemy), zorganizowane były wyjazdy do
muzeum samochodów i Bazyliki Świętogórskiej w
Gostyniu, do Soplicowa oraz zwiedzanie Stadniny
Koni w Racocie. Wycieczka odbyła się w dniach 21
- 23 sierpnia 2009 r.
4. Założycielem koła Seniorów przy ówczesnym
oddziale Wojewódzkim NOT i jego pierwszym prezesem był nasz kolega, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej i członek SIMP
od 1934 r. prof. Bolesław Briks. Koło to skupiało
seniorów ze wszystkich stowarzyszeń działających w
Szczecinie. Koło seniorów przy Oddziale SIMP,
powstało poprzez wydzielenie się z Koła NOT.
Seniorzy wystąpili z ideą nadania jednej z ulic
Szczecina im. Prof. Bolesława Briksa - organizatora
szczecińskiego szkolnictwa zawodowego wszystkich
szczebli, ze Szkołą Inżynierską włącznie, w pierwszych latach powojennych. Ideę poparli wszyscy
jego uczniowie, poczynając od jednego z dwóch
żyjących z lat przedwojennych uczniów, tj. mgr inż.
Zbigniewa Ponieckiego (d. Technikum Mechaniczno-Energetyczne) oraz byli studenci Szkoły Inżynierskiej i Politechniki (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), a także współpracownicy z Kuratorium.
Na wniosek Zarządu Oddziału SIMP, Rada Miasta
Szczecin postanowiła nazwać imieniem prof.
Bolesława Briksa, nie ulicę, a park leżący opodal
domu w którym mieszkał profesor od przybycia do
Szczecina w 1946 r.
Staraniem Zarządu Oddziału w tym parku ustawiono kamień z tablicą upamiętniającą Jego zasługi dla
Kraju i Miasta.

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 10 października 2009 r., na które przybyli Jego dawni
uczniowie, m.in.: inż. Zbigniew Poniecki z małżonką, koledzy z Koła Seniorów, współpracownicy z
Kuratorium, dr inż. Stanisław Kuszmider i prof.
Antoni Warzecha, honorowy prezes NOT w Szczecinie, prof. dr h.c. Stefan Berczyński - poprzednio Rektor Politechniki, a obecnie Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(d. Mechaniczny), Prodziekan Wydziału Techniki
Morskiej i jednocześnie prezes Oddziału Towarzystwa Okrętów Polskich - dr inż. Arkadiusz
Zmuda, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej prof. Jacek Soroka, sąsiedzi pamiętający Profesora, rodzina: synowie i wnuki, SIMPowcy z Oddziału pod wodzą Prezesa SIMP dr inż.
Andrzeja Ciszewskiego, który zaszczycił swą osobą
tę uroczystość oraz Prezes Honorowy Oddziału
mgr inż. Jan Jęczkowski.
Uroczystość odsłonięcia tablicy prowadził prezes
Oddziału Zbigniew Neumann, a prawie wszyscy
wymienieni z nazwiska mieli możliwość powiedzenia „kilku słów“ przed momentem odsłonięcia.
Tablica była przykryta znakiem SIMP-u do której
dołączona była długa wstęga którą otrzymali do rąk
wszyscy zgromadzeni. Na znak prowadzącego
wszyscy pociągnęli wstęgę i tablica została wspólnymi siłami odsłonięta.
Złożenie kwiatów, wpisanie do księgi pamiątkowej
i zdjęcia zakończyły uroczystość. Po uroczystości
można było nabyć książkę pt. „Bolesław Briks organizator szczecińskiego szkolnictwa zawodowego,
średniego i wyższego“, sponsorowaną przez Oddział SIMP, a wydaną w przeddzień odsłonięcia
tablicy.
5. 24 października 2009 r. seniorzy odbyli wycieczkę
krajoznawczo - techniczną Doliną Dolnej Odry.
Trasa wycieczki przebiegała ze Szczecina przez
Bielinek, Krajnik, Schwedt, Gartz. Zwiedzono
m.in. przepompownię wody, umocnienie wałów

Kol. Zbigniew Neumann przewodniczył uroczystości
odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej Profesorowi Bolesławowi Briksowi.
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przeciwpowodziowych i tzw. Dolinę Miłości w
Zatoniu. W wycieczce wzięło udział 20 osób.
6. W dniach 17-19 listopada 2009 r. członkowie Oddziału brali udział w 40. Dniach Techniki, których
bogaty program przygotował SEP (prezes SEP i
NOT dr inż. Piotr Szymczak) z okazji 90-lecia. Uroczystości swą obecnością zaszczyciła pani Ewa
Mankiewicz-Cudny , prezes NOT.
7. W restauracji SEDINA w dniu 20 listopada 2009 r.

odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, w
którym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie
Oddziału. Frekwencja przebiega sinusoidą. Obecny
rok to „dołek“, bo uczestniczyło mniej niż połowa
koleżanek i kolegów Oddziału, za rok będzie tak,
jak w roku poprzednim, czyli „górka“!
Opracowali:
Zbigniew Neumann
Kazimierz Łasiewicki

Bal Andrzejkowy SIMP 2009
Już po raz drugi w dniu 29 listopada 2009 r. odbył
się „Bal Andrzejkowy SIMP 2009“ zorganizowany
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Koło Terenowe SIMP w Chojnowie.
Impreza przygotowana została na ponad 160 osób
w Sali Balowej ODR w Piotrowicach k/Chojnowa. Do
udziału w balu zaproszeni zostali członkowie wszystkich kół SIMP w obrębie oddziału legnickiego. Swoją
obecność potwierdziło 40 par SIMP-owców z Głogowa, Legnicy, Jawora, Chocianowa i Chojnowa. Oprawę muzyczną i prowadzenie konkursów zapewnił zespół „Swing“ z Legnicy.
Jedną z cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem atrakcji wieczoru (zwłaszcza przez panie) były
wróżby z wosku, tarota i wahadełka, które oferowała
profesjonalna wróżka Małgorzata.
Uczestnicy balu mogli wziąć udział w wielu
konkursach, w których do wygrania były cenne nagrody. W konkursie dla panów, w którym wygrywał ten,
kto najszybciej zagwizdał po zjedzeniu porcji ciastka,
bułki tartej oraz popiciu kieliszkiem alkoholu, do wygrania był zestaw elektronarzędzi o wartości 300 zł ufundowany przez Dyrektora Ośrodka SIMP-EKSPERT.
Panie zacięcie walczyły o talon na 300 zł do sieci
perfumerii Douglas. Zabawa polegała na przelaniu jak
największej ilości wody z butelki trzymanej pomiędzy
udami do drugiej umieszczonej w baseniku kąpielowym.

Jedna z uczestniczek balu
u profesjonalnej wróżki Małgorzaty.
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Tak mogą bawić się tylko młodzi SIMP-owcy
z Oddziału Legnickiego SIMP.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursach
dostawały nagrody pocieszenia: wielopaki piwa, bombonierki oraz koszulki SIMP-owskie. W losowaniu
szczęśliwego numeru biletu zwycięska para otrzymała
zaproszenie na weekendową wycieczkę do pięknego
Wiednia o wartości 1000 zł.
Poziom imprezy oraz jej bardzo bogata oprawa
wymagały zaangażowania przy jej realizacji wielu osób
stąd bardzo duża pomoc została udzielona przez
większość członków naszego Koła Terenowego. Dzień
przed balem zaangażowanych w jego organizację było
ok. 20 osób w tym i również całe rodziny niektórych
członków Koła. Impreza zgodnie z oczekiwaniami
trwała do białego rana, ostatni goście udali się na zasłużony odpoczynek o godzinie 5.30 dnia następnego.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i firm
zaangażowanych w przygotowanie Balu, bez których
realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.
W organizacji balu finansowo lub rzeczowo pomogli: Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE S.C.
Paweł & Ryszard Pacuła, Ośrodek Doskonalenia
Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT w
Chojnowie oraz Biuro Podróży GROMAD w Chojnowie.

Opracował:
Zbigniew Metanowski - SIMP Chojnów
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Kronika stowarzyszeniowa
Kalendarium ważniejszych wydarzeń
z W dniach 28 - 29 października
2009 r. na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyły
się 5. Targi Techniki Przemysłowej,
Nauki i Innowacji TECHNICON
INNOWACJE 2009. Targom towarzyszyła konferencja zorganizowana przez Globe Forum pt. "Business Innovation for Sustainable
Growth", pod patronatem Prezydenta Lecha Wałęsy, a także dwa
konkursy: "Mercurius Gedanensis"
oraz "Innowacje". Stowarzyszenie
nasze tradycyjnie reprezentował
kol. Jerzy Stawarz - członek
Zarządu Głównego SIMP i Prezes
Oddziału SIMP w Gdańsku.
z W dniu 5 listopada 2009 r. w
Warszawie w siedzibie Zarządu
Głównego SIMP odbyło się kolejne
zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski prezes SIMP. Ustalenia i decyzje
podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.
z W dniu 6 listopada 2009 r. w
Warszawskim Domu Technika
NOT odbyło się okolicznościowe
spotkanie poświęcone Jubileuszowi 100-lecia czasopisma "Mechanik". Po powitaniu licznych zaproszonych gości, miało miejsce wystąpienie redaktora naczelnego
czasopisma - prof. Kazimierza
Oczosia na temat 100-letniej historii
"Mechanika". Następnie wręczono
kilkudziesięciu zasłużonym autorom i przedstawicielom instytucji
współpracujących z redakcją pamiątki jubileuszowe. W imieniu
Zarządu Głównego SIMP i uczestniczących w spotkaniu członków
Prezydium ZG złożył gratulacje i
przekazał okolicznościowe życzenia redaktorowi naczelnemu i zespołowi redakcyjnemu prezes SIMP
- kol. Andrzej Ciszewski. Sesję
jubileuszową zakończono spotkaniem towarzyskim.
z W dniu 18 listopada 2009 r. w

Warszawie w siedzibie Zarządu
Głównego SIMP odbyło się spotkanie prezesów sekcji i towarzystw
naukowo technicznych Stowarzyszenia, któremu przewodniczył kol.
Andrzej Ciszewski - prezes SIMP.
Tematyka obrad obejmowała
następujące tematy:
- referat pt. "Inżynier i stowarzyszenie
naukowo-techniczne w zglobalizowanym świecie", który wygłosił kol.
Czesław Formankiewicz,
- ocenę skuteczności działania Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP funkcjonujących na
prawach oddziałów - na podstawie
dotychczasowych doświadczeń,
- ocenę efektywności oddziaływania
Sekcji i Towarzystw NaukowoTechnicznych SIMP w odniesieniu
do swojej specjalności, na władze
państwowe i samorządowe (stosunek do raportu o stanie branży, który
ma być opracowany do końca
kadencji),
- próbę określenia jakie działania
Sekcji i Towarzystw NaukowoTechnicznych SIMP, wynikające ze
statutu Stowarzyszenia, przynoszą
najwięcej korzyści dla gospodarki,
społeczeństwa i SIMP, zaproponowane przez kol. Antoniego Milkiewicza - przewodniczącego Komisji
ds. Sekcji i Towarzystw NaukowoTechnicznych SIMP. W zebraniu
uczestniczył także kol. Kazimierz
Łasiewicki - sekretarz generalny
SIMP.
z W dniu 25 listopada 2009 r. w
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu Projektu
pt. "Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego",
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL), przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
SIMP-ZORPOT, którym kieruje kol.
Jan Pudło. Podczas spotkania
odbyło się także powołanie na
terenie ZSZ nr 2 Koła SIMP i wręczenie pierwszym 45 osobom legi-

tymacji członkowskich. W imieniu
Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczyli Prezes SIMP i
Sekretarz Generalny.
z W dniu 26 listopada 2009 r.
Warszawie w siedzibie Zarządu
Głównego SIMP pod przewodnictwem kolegi Jana Łakomego
odbyło się zebranie Prezydium
Komisji Seniorów ZG poświecone
omówieniu działalności Komisji w
bieżącym roku oraz tematyce plenarnego posiedzenia Komisji
podsumowującej czteroletnią jej
pracę w kadencji 2006 - 2010.
Uczestniczący w zebraniu kol. Kazimierz Łasiewicki - sekretarz generalny SIMP przekazał informację o
aktualnych pracach Zarządu Głównego SIMP i ważniejszych decyzjach podjętych przez to gremium.
z W dniu 3 grudnia 2009 r. w Sali
konferencyjno-szkoleniowej Domu
Mechanika w Lublinie odbyło się
zebranie plenarne Zarządu Oddziału SIMP, z następującym porządkiem obrad:
- omówienie stanu realizacji Uchwał WZD O/SIMP i XXXI Walnego
Zjazdu SIMP oraz celów operacyjnych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Oddziału SIMP w
Lublinie,
- wręczenie Aktów Legitymacyjnych członkom zbiorowym O/SIMP,
- informacja Przewodniczącej Oddziałowej Komisji ds. odznak i wyróżnień Oddziału SIMP w Lublinie,
- omówienie założeń akcji sprawozdawczo-wyborczej w O/SIMP.
Uczestniczący w spotkaniu kol.
Kazimierz Łasiewicki - Sekretarz
Generalny SIMP wręczył Akty
Legitymacyjne nowym członkom
zbiorowym Oddziału Lubelskiego
SIMP oraz poinformował o aktualnej działalności i zamierzeniach Zarządu Głównego SIMP.
z W dniu 3 grudnia 2009 r. w
Domu Mechanika SIMP w Lublinie
odbyło się kolejne zebranie Komisji
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Statutowo-Regulaminowej poświęcone omówieniu zgłoszonych propozycji zmian do statutu SIMP.
Obradom przewodniczył kol. Lubosław Pruszkowski.
z W dniach 2-3 grudnia 2009 r. w
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie - Miedzeszynie odbyło się spotkanie Krajowego Forum Konsultacyjnego z
zakresu dźwigów, maszyn i ciśnień
w ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, powołanego
przez Urząd Dozoru Technicznego
i Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu z ramienia SIMP uczestniczył
kol. Jan Siuta.
z W dniu 5 grudnia 2009 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa
Inżynierów Motoryzacji SIMP,
któremu przewodniczył kol. Piotr
Gębiś - prezes Towarzystwa. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.
z W dniu 9 grudnia 2009 r. w Sali
Kominkowej CK Zamku w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania
tytułu TWÓRCA TECHNIKI kol. dr
hab. inż. Marianowi Medwidowi za
twórczość konstrukcyjną w pojazdach szynowych. W uroczystości,
której przewodniczył kol. Piotr
Janicki - prezes Oddziału Poznańskiego SIMP, wzięło udział ok.
100 osób, w tym m.in. Wicemarsza-

łek Województwa Wielkopolskiego
- Wojciech Jankowiak, Wicewojewoda Wielkopolski - Przemysław
Pacia, liczni przedstawiciele Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału
Poznańskiego i Zarządu Głównego
SIMP z Prezesem Andrzejem Ciszewskim na czele.

z 17 grudnia 2009 r. w Warszawie,
w siedzibie Zarządu Głównego
SIMP, odbyło się kolejne w bieżącym roku zebranie zarządu Sekcji
Poligrafów SIMP. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Chęsy, prezes
Sekcji. Szerszą informację na ten
temat publikujemy odrębnie.

z W dniu 14 grudnia 2009 r. w Warszawskim Domu Technika NOT
odbyło się spotkanie integracyjne
Zarządu Oddziału Warszawskiego
SIMP z prezesami kół, sekcji,
towarzystw i klubów naukowotechnicznych, członkami honorowymi oraz zaproszonymi gośćmi,
któremu przewodniczył kol. Tadeusz Kurcyk - prezes OW SIMP.
Uczestnicy spotkania wysłuchali
informacji Prezesa Oddziału na
temat działalności stowarzyszeniowej w 2009 r., a także informacji
przekazanej przez kol. Kazimierza
Łasiewickiego - sekretarza generalnego SIMP o ważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu i decyzjach podjętych przez Zarząd
Główny SIMP. W czasie zebrania
miało miejsce również uroczyste
wręczenie odznaczeń i wyróżnień
działaczom SIMP. Optymistycznym
akcentem spotkania był udział
znaczącej grupy młodzieży (23
osoby) z nowopowstałego Koła
Techników Juniorów. Na zakończenie spotkania kolega Tadeusz
Kurcyk złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

z W dniu 18 grudnia 2009 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w bieżącym
roku zebranie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP, najbardziej kreatywnej Komisji Zarządu
Głównego, która tylko w ostatnim
roku nadała uprawnienia rzeczoznawcze lub zweryfikowała już
posiadane 71 osobom - członkom
naszego Stowarzyszenia. Pracami
Komisji nieprzerwanie od stycznia
2003 roku kieruje prof. Andrzej
Gołąbczak - wiceprezes SIMP, a
funkcję sekretarza Komisji pełni kol.
Grażyna Krysińska.
z Tradycyjnie w grudniu każdego
roku odbywają się uroczyste spotkania świąteczno-noworoczne organizowane przez oddziały SIMP,
m.in. w dniu 18 grudnia spotkanie
takie odbyło się w Oddziale Łódzkim SIMP. Oprócz członków Zarządu Oddziału, przedstawicieli kół
oraz sekcji i towarzystw naukowotechnicznych, a także członków
honorowych uczestniczyli zaproszeni goście - członkowie Zarządu
Głównego SIMP, kol. kol. Andrzej
Ciszewski, Andrzej Gołąbczak i Kazimierz Łasiewicki.
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