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                80 lat historii Oddziału Radomskiego SIMP   

Spotkanie jubileuszowe z okazji 80-lecia (1935 – 2015) 
 
20 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Domu Technika w Radomiu odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia Oddziału Radomskiego SIMP. 

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Zdzisław Kozdrach. 
Kolega Prezes po powitaniu przybyłych gości i licznie zebranych członków SIMP, krótko 
przypomniał historię i strategię działalności stowarzyszenia w Oddziale Radomskim. 
Następnie,  
zasłużeni i wyróżniający się aktywnością członkowie stowarzyszenia zostali odznaczeni: 
Odznakę Honorową NOT z Diamentami otrzymali:      

Julian Cedro i Tadeusz Wojcieszek. 
Odznaki wręczał  V-ce Prezes NOT Marek Grzywacz. 
Złotą Honorowa Odznakę SIMP otrzymali:  

Stanisław Bugajski, Hanna Kalita, Stanisław Sobczuk.  

Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali: 
Marek Brejtkop i Sławomir Kwiecień.  

Godność „Zasłużony Senior SIMP” uzyskali:   
Henryk Glik, Zdzisław Kozdrach, Józef Ludwiński, Jerzy Sołśniak,  
Kazimierz Winiarski. 

Odznaki wręczał Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki.  
Po wręczeniu odznaczeń wygłoszono dwa referaty: 
Tadeusz Wojcieszek  -  „Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich Oddziału Radomskiego w okresie 80 lat - 1935 – 2015”, 
Andrzej Michalczewski  -.”Rozwój szkolnictwa zawodowego jednym z priorytetów SIMP” 

Referat uznany za bardzo aktualny i przyjęty z dużym zainteresowaniem. 
W dalszej części spotkania okolicznościowe życzenia wraz z listami gratulacyjnymi  dla 
Oddziału Radomskiego SIMP przekazali: 
-  W imieniu Zarządu Głównego SIMP – Sekretarz Generalny Kazimierz Łasiewicki,  
-  Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT – Zastępca Prezesa Marek Grzywacz,  
-  Zarządu Oddziału w Starachowicach – Prezes Zarządu Jan Pudło.  
-  Zarządu Oddziału  SIMP w Warszawie  -Zastępca Prezesa Adam Baryłka,  
-  Zarządu Oddziału SEP w Radomiu – Wiesław Michalski,  
-  Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu  – Prodziekan Zbigniew Siemiątkowski. 
Po krótkiej wymianie poglądów część oficjalna została zakończona. 

Prezes Zarządu zaprosił uczestników  na poczęstunek w miejscowej restauracji „WIOLA”. 
 
Rys historyczny SIMP w Radomiu 
 
Historia Oddziału Radomskiego SIMP rozpoczęła się w roku 1926. Już w początkowym 
okresie działalności środowisko radomskich inżynierów mechaników przy współudziale 
Zarządu Głównego SIMP organizuje w Radomiu w dniach 19-21.12.1926 r. pierwszą 
konferencję naukowo-techniczną SIMP, tzw. warsztatową.  Pierwszy Oddział SIMP w 
Polsce powstał w Radomiu w dniu 11.02.1935 r. Członkami założycielami było 33 
inżynierów mechaników pełniących kierownicze stanowiska w Fabryce Broni w Radomiu. 
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      Po II wojnie światowej specyficzny charakter produkcji w największym  radomskim 
zakładzie pracy Zakładach Metalowych spowodował, że utworzono dwa oddziały SIMP: 
Oddział I – Radom miasto i Oddział II – Zakłady Metalowe. 
      Rok 1961 jest szczególnym dla Oddziału Radomskiego SIMP. Uwzględniając zmieniające 
się uwarunkowania zewnętrzne postanowiono połączyć oba oddziały. 
        Połączenie nastąpiło nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wyżej wymienionych 
oddziałów w dniu 16.11.1961 r. Po połączeniu liczba członków wynosiła 603 osoby, w tym 
191 inżynierów, 350 techników i 62 innych. 
       Wybrany nowy Zarząd składał się z działaczy SIMP obydwu dotychczasowych 
oddziałów przedstawiał się następująco: 

 inż. Feliks Jastrzębski – Przewodniczący Oddziału, 
 inż. Józef Pogodziński, inż. Zdzisław Pszenicki – Zastępcy Przewodniczącego Oddział 
 mgr inż. Wojciech Zacharski – Sekretarz Oddziału, 
 kol. Tadeusz Wojcieszek – Zastępca Sekretarza Oddziału, 
 inż. Zenon Barczyk – Skarbnik Oddziału, 
 inż. Julian Cedro, inż. Edward Szabński, kol. Czesław Gos, inż. Czesław Kasperski,  

inż. Zbigniew Karpeta – Członkowie Zarządu Oddziału, 
         Przeprowadzono analizę dotychczasowej działalności Oddziału I i II oraz przyjęto do 
realizacji nowe zadania, ukierunkowane głównie na problematykę: 

 dalszego rozwoju działalności odczytowo-szkoleniowej (kursy, odczyty, filmy 
techniczne itp.), 

 rozwój postępu technicznego i wynalazczości pracowniczej poprzez wymianę 
doświadczeń specjalistycznych między zakładami, wycieczki techniczne, coroczny 
udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, 

 organizowanie wystaw, prezentujących nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne  
i technologiczne członków SIMP, stanowiące dorobek kadry technicznej zakładów 
pracy miasta Radomia. Ten kierunek działań prowadzony był przez szereg następnych 
lat. Efektywna działalność w tym zakresie możliwa była przy współpracy                     
z dyrekcjami zakładów pracy, gdzie istniały koła SIMP i sekcje specjalistyczne, 
władzami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (później Politechniki 
Radomskiej) oraz NOT. 

      Całe dziesięciolecie 1961-1971 to przede wszystkim rozwój organizacyjny Oddziału.  
 Powstają nowe koła zakładowe oraz sekcje specjalistyczne, jak: 

 Sekcja Obrabiarek i Narzędzi, 
 Sekcja Tworzyw Sztucznych, 
 Sekcja Techniki Uzbrojenia, 
 Sekcja Wynalazczości i Postępu Technicznego, 
 Sekcja Poligrafów. 

      Z inicjatywy Zarządu Oddziału zorganizowano przy Zakładach Metalowych „Łucznik” 
Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Absolwenci tej szkoły głównie zasilali kadrę 
techniczną „Łucznika” na poziomie średniego nadzoru na produkcji. Wielu wykładowców tej 
szkoły było inżynierami  – członkami SIMP.  
     Aktywna działalność sekcji specjalistycznych miała szczególne znaczenie na terenie 
rozwijających się dynamicznie Zakładów Metalowych oraz Fabryce Telefonów, gdzie w tym 
okresie uruchamiano szereg nowych wyrobów.  
      Koledzy specjalizujący się w określonych branżach zgłaszali szereg projektów, mających 
na celu unowocześnienie konstrukcji i technologii, uzyskując również patenty. 
      Następuje też sukcesywny wzrost liczby członków – o 440 osób na koniec 1971 r.               
w stosunku do roku 1961. 
      Nieliczne zmiany w składzie osobowym członków Zarządu Oddziału pod 
przewodnictwem kol. inż. Feliksa Jastrzębskiego i współpracujących z nim kolegów – 
członków Zarządu pozwoliły ukierunkować pracę Zarządu na coraz bardziej efektywną 
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Tablica pamiątkowa na ścianie 
budynku przy ul. 25 Czerwca nr 27 
w Radomiu 

działalność, rozszerzając również współpracę z innymi Stowarzyszeniami Federacji NOT, 
głównie z kolegami z SEP. 
      Następne dziesięciolecie (1972-1982), to dalsze aktywne działania Zarządu Oddziału, 
Sekcji Specjalistycznych i Kół Zakładowych SIMP.  Obserwujemy dalszy wzrost liczby 
członków (głównie inżynierów) uzyskując na koniec 1972 r. stan 1045, a na koniec 1981 – 
1738 członków skupionych w37 kołach.  
      Na działalność w tym okresie ogromny wpływ miały uchwały XXII Walnego Zjazdu 
Delegatów SIMP, odbytego w Krakowie. Oddział Radomski reprezentowało na ww. Zjeździe 
7 kolegów. Określono zadania dla Oddziału, bazując na przyjętych uchwałach. 
     . Zarząd Oddziału przyjmuje do realizacji nowe zadania.  
 Podjęto działania organizacyjne w celu rozpoczęcia na terenie Oddziału działalnego 
gospodarczej. 
 W ciągu kilku miesięcy 48 kolegów uzyskało uprawnienia rzeczoznawcy SIMP, pozwoliło to 
uruchomić Ośrodek ZORPOT w Radomiu. Z upoważnienia Zarządu Oddziału prace 
organizacyjne w Ośrodku podjęli koledzy: Józef Dziwirek, Mieczysław Chmielewski  
i Stanisław Kalbarczyk. Przez kilka kadencji działalność gospodarcza układała się pomyślnie, 
dając coraz lepsze wyniki.  
       Realizowano szereg zadań w zakresie doskonalenia zawodowego (kursy, odczyty, 
wymiana doświadczeń zawodowych). Prowadzona była także współpraca zagraniczna, 
głównie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników (GTE) na Węgrzech Wymiana 
delegacji połączona ze zwiedzaniem zakładów przemysłowych min w Budapeszcie i Eger 
trwała kilka lat, przynosząc obustronne korzyści.  
      Oddział był organizatorem różnego rodzaju kursów, odczytów wyjazdów 
specjalistycznych związanych tematycznie z zapotrzebowaniem miejscowych zakładów 
pracy. 
      Zarządu Oddziału podjął działania zmierzające do budowy w Radomiu Domu Technika. 
Członkowie przekazali znaczący wkład finansowy opodatkowując się dobrowolnie oraz 
rozprowadzając tzw. „cegiełki”. Członkowie oraz zakłady pracy w których działały koła 
SIMP wykonały szereg prac społecznie przy budowie DT. Wielkość udziału finansowego 
SIMP znacznie przekroczyła wkład pozostałych stowarzyszeń zrzeszonych w Radomskiej 
Federacji NOT. W dniu 20.12.1977 r. nastąpiło uroczyste przekazanie Domu Technika do 
użytkowania Radzie Wojewódzkiej NOT i sfederowanym w niej stowarzyszeniom.  
       Cała dekada lat 70-tych i I połowa 80-tych to okres najefektywniejszej działalności 
Oddziału.  
       W roku 1981 Zarząd Główny SIMP uhonorował Oddział SIMP w Radomiu  Odznaką 
Honorową SIMP. 
         Z okazji 60-lecia SIMP Oddział ufundował 
tablicę pamiątkową poświęconą prof. Henrykowi 
Mierzejewskiemu 
. Została ona wmurowana na frontowej ścianie 
budynku, w którym Henryk Mierzejewski mieszkał 
w dzieciństwie. Odsłonięcie tablicy nastąpiło           
12 listopada 1986 roku z udziałem przedstawicieli 
Zarządu Głównego SIMP. W tym dniu odbyła się 
także sesja poświęcona życiu i pracy tego wybitnego 
inżyniera, naukowca i założyciela SIMP. Kilka 
miesięcy później, na wniosek Oddziału, nazwano 
imieniem prof. Henryka Mierzejewskiego ulicę na 
Osiedlu Akademickim.  
       Warto podkreślić duży wkład pracy 
organizacyjnej w Oddziale kol. Feliksa 
Jastrzębskiego (Członka Honorowego SIMP), który 
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Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Oddziału  (09.05.2006 r.) 

w latach 1961-90 pełnił przez 27 lat funkcję prezesa Oddziału. W działalności tej wydatnie 
pomagali mu pełniący odpowiedzialne funkcje w Zarządzie koledzy: Julian Cedro, Tadeusz 
Wojcieszek, Władysław Wiszniewski. 
       
 W kolejnych kadencjach (1961 – 2010 funkcje prezesów Oddziału wybranych na kolejnych 
Walnych Zgromadzeniach Oddziału pełnili koledzy: 

* inż. Feliks Jastrzębski (06.11.1961 – 16.03.1980) 
* mgr inż. Marian Trzos (16.03.1980 –15.031984) 
* inż. Feliks Jastrzębski (15.03.1984 – 15.03.1990) 
* mgr inż. Kazimierz Szczepański (15.03.1990 – 28.04.1998) 
* inż. Julian Cedro (28.04.1998 –10.04.2002) 
* prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz (10.04.2002 – 09.05.2006)  
* inż. Zdzisław Kozdrach –(09.05.2006  -- ……) 

 
     Po roku 1989 znaleźliśmy się w gospodarce rynkowej, załamał się eksport. Duże zakłady 
nie potrafiły szybko przestawić się na nowe rynki zbytu i również na skutek decyzji 
politycznych masowo upadały. Miało to ogromny wpływ na działalność naszego Oddziału. 
Wyraźne zmniejszyła się liczby członków w kołach zakładowych, wiele z nich rozwiązano. 
Podejmowane przez Oddział przedsięwzięcia nie mogły temu zapobiec .Zorganizowano 
wspólnie z Sekcją Techniki Uzbrojenia, Związkiem Zawodowym Metalowców oraz 
Związkiem „Solidarność” sympozjum pt. „Dziś i Jutro Zakładów Metalowych w Radomiu”, 
na którym zawiązał się Społeczny Komitet Ratowania Przemysłu Obronnego.  
 Negatywny wpływ na działalność Oddziału miał spadek ilości członków kół SIMP i sekcji 
specjalistycznych.  
    Lata 90-te to lata zmian ustrojowo-gospodarczych. Wielu starszych członków SIMP 
przechodzi na „własną prośbę”, ale nie zawsze z własnej woli na wcześniejsze emerytury.  
Znaczna część tych emerytów boleśnie odczuwa degradację zakładów przemysłowych, 
niejednokrotnie negowane są ich osiągnięcia zawodowe. W takiej sytuacji wielu nie widziała 
sensu kontynuacji przynależności do SIMP. Część kolegów uznała, że nie można dopuścić, 
aby długoletnia tradycja i znaczący dorobek były zniszczone przez przejściowe trudności, 
następuje wzrost liczby członków Koła Seniorów. Działalność Koła jest prowadzona w 
ramach Komisji ds. Seniorów przy RR FSNT NOT  Na comiesięcznych spotkaniach 
towarzyskich prowadzone są dyskusje na różne interesujące tematy, organizowane spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wyświetlane filmy, organizowane wycieczki. 
      W roku 2000 pozostało 242 członków skupionych w 17 kołach. Dopiero po roku 2000 
sytuacja Oddziału zaczęła stabilizować się, umożliwiając podejmowanie konstruktywnych 
działań.  
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Uczestnicy spotkania noworocznego Koła Seniorów (11.01.2006 r.) 

 Lata 2000-20015 to nowy rozdział w tworzeniu nowoczesnych i efektywnych form 
działania Zarządu w ścisłej współpracy z kołami SIMP. Podstawę tego działania stanowiły   
m.in. uchwały kolejnych Walnych Zjazdów Delegatów SIMP. Wdrażanie uchwał oraz 
bieżących planów pracy Oddziału umożliwiło: 

 sukcesywne wdrażanie Systemu Zarządzania, Jakością ISO 9001, 
 uaktywnienie działalności kół SIMP, zwłaszcza kół przy Politechnice Radomskiej 

(obecnie Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym) , Instytucie Technologii 
Eksploatacji, Fabryce Broni i Koła Seniorów 

 organizowanie kół młodzieżowych SIMP przy Politechnice Radomskiej(obecnie 
Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym) i opieka nad nimi kolegów z 
Zarządu Oddziału, 

 współpraca z NOT, zwłaszcza w organizacji Radomskich Dni Techniki. 
    W dn.17.02 2003 r. Koło Seniorów wspólnie z Zarządem Oddziału zorganizowało 
uroczyste spotkanie członków i zaproszonych gości z okazji 25-lecia Koła Seniorów. 
     W 2005 roku z inicjatywy kolegów seniorów byłych pracowników Zakładów Metalowych 
zorganizował się 6-cio osobowy zespół autorski (Bogusław Białczak Marian Błoński, Lech 
Buczkowski, Andrzej Jęczmyk, Tadeusz Łudczak, Władysław Wiszniewski), który społecznie 
wspólnie z kolegami z Fabryki Broni opracował monografię zatytułowaną „80 lat ZAKŁADU 
ZBROJENIOWEGO W RADOMIU 1925 –2005” 

 
 
Od 1978 r. Radomski Oddział SIMP aktywnie uczestniczy organizowanych w ramach Rady 
NOT, Radomskich Dniach Techniki. Organizowane były: wystawy obrazujące osiągnięcia 
zakładów przemysłowych o charakterze mechanicznym regionu, konferencje, sympozja, 
prelekcje, wycieczki techniczne. W ogłaszanych w ramach RDT konkursach główne nagrody 
„Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” otrzymywały zespoły simpowców z 
Zakładów Metalowych, Wytwórni Części Zamiennych i Radomskiej Wytwórni Telefonów.  
     W roku 2007 po kilkuletniej przerwie reaktywowana została organizacja Radomskich Dni 
Techniki.  
W kolejnych latach Oddział SIMP realizował zdefiniowane cele, a mianowicie zainteresować 
działalnością SIMP następujące grupy: 

1. Młodzież szkolną i studencką, jako potencjalnych członków. 
2. Przedsiębiorców rejonu radomskiego, jako potencjalnych klientów dla działalności 

gospodarczej. 
3. Osoby zainteresowane problemami techniki.  
Realizację tych celów organizowano w dniu określonym, jako „Dzień Mechanika” 
poprzez: 



6 
 

1. Zorganizowaniu zwiedzania laboratoriów Instytutu Budowy Maszyn oraz Instytutu 
Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej. Pomysł ten znalazł uznanie 
zarówno wśród uczniów klas maturalnych szkół technicznych, jak i władz 
uczelnianych  jest więc powtarzany w kolejnych latach. 

2. Przygotowaniu cyklu sympozjów i prelekcji głównie z dziedziny najnowszych 
opracowań technologicznych wygłaszanych przez pracowników naukowych 
radomskich uczelni oraz pracowników zakładów produkcyjnych. 

3. Zaproponowaniu wyróżniającym się przedsiębiorcom regionu możliwości 
zaprezentowania swoich osiągnięć technicznych i organizacyjnych.(m.in. Fabryka 
Broni „Łucznik”, P.P.H. RADMOT , Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna) 

    Corocznie Zarząd organizuje cieszące się dużym 
uznaniem członków Oddziału spotkania 
noworoczno-opłatkowe. 
  Oddział nasz obchodził uroczyście swoje 
jubileusze: w 2000 r. 65-lecie,  w 2005 r. 70-lecie 
Oddziału Radomskiego SIMP. 
      20 kwietnia 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 
75-lecia Oddziału. Obchody te połączone były z 
kolejnym Walnym Zgromadzeniem Oddziału.  
Z okazji tej społecznym nakładem pracy zespół 
członków Zarządu Oddziału (Julian Cedro, Danuta 
Kotnarowska, Andrzej Kotnarowski, Zdzisław 
Kozdrach, Jan Lalak, Zdzisław Majewski,  
Tadeusz Wojcieszek) opracował ł63           
stronicowy „Jubileuszowy Biuletyn Informacyjny” 
umieszczony w zakładce 75-lecie, wydany na 
płytach CD oraz w niewielkiej ilości w formie 
papierowej. W opracowaniu tym można znaleźć 
obszerne materiały dotyczące historii Oddziału. 
Skrócone opracowanie znalazło się w nr1-2/2010 „Wiadomości SIMP” 

              
 Na kadencję 2010 –2014 wybrano władze Oddziału: 

Zarząd 
* inż. Zdzisław Kozdrach – prezes 
* dr inż. Andrzej Kotnarowski, kol. Tadeusz Wojcieszek – zastępcy prezesa 
* mgr inż. Zdzisław Majewski – zastępca prezesa, skarbnik 
* mgr inż. Jan Lalak – sekretarz 
* dr inż. Jerzy Bochnia, kol. Hanna Kalita, prof. dr inż. Danuta Kotnarowska,                    

      mgr inż. Andrzej Koziarski, mgr inż. Dariusz Maleta, dr inż. Andrzej 
Michalczewski,  mgr Kazimierz Winiarski – członkowie 

Komisja Rewizyjna 
* kol. Edward Chrzanowski – przewodniczący 
* inż. Roman Korpal, inż. Józef Ludwiński, inż. Stanisław Pawlik – członkowie 

Sąd Koleżeński 
* inż. Julian Cedro – przewodniczący 
* inż. Jerzy Banaś, kol. Tadeusz Kamola, kol. Tadeusz Wlazło – członkowie 
*  

     W dn. 04.06.2013 r. Zarząd Oddziału wspólnie z Kołem Seniorów zorganizowali 
uroczyste spotkanie z okazji 35 lat działalności Koła Seniorów 

       Do najaktywniejszych i długoletnich działaczy SIMP Oddziału Radomskiego należą: 
Feliks Jastrzębski,  Julian Cedro, Władysław Wiszniewski,. Tadeusz Wojcieszek,  Józef 
Dziwirek, Sławomir Fijałkowski, Edward Chrzanowski, Zbigniew Karpeta, Zygmunt 
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Jagielski, Edmund Jagiełło, Kazimierz Szczepański, Zdzisław Kozdrach, Jan Lalak, Bogusław 
Białczak, Zygmunt Siewczyk, Zdzisław Majewski, Andrzej Koziarski, Władysław Piszczek, 
Marian Błoński, Tadeusz Łudczak, Aleksander Piwowarczyk i wielu innych kolegów. 
       Należy wymienić również kolegów, którzy mimo krótkiego stażu w SIMP w ostatnich 
latach (po roku 2000) aktywne włączyli się w proces realizacji nowych zadań podjętych          
w Radomskim Oddziale. Należą do nich: Danuta Kotnarowska, Andrzej Kotnarowski, 
Andrzej Michalczewski,  Jerzy Bochnia, Hanna Kalita. 
       Na koniec roku 2014 stan liczebny Oddziału wynosił 106 członków, w tym 80                  
z wyższym wykształceniem 
W dn. 25.04.2014 r. na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału wybrano nowe władze na 
kadencję 2014- 2018 w następującym składzie 

Zarząd 
* inż. Zdzisław Kozdrach – prezes 
* dr inż. Krzysztof górski, kol. Tadeusz Wojcieszek – zastępcy prezesa 
* mgr inż. Zdzisław Majewski – zastępca prezesa, skarbnik 
* mgr inż. Jan Lalak – sekretarz 
* inż. Bartłomiej Garczyński – zastępca sekretarza 
* kol. Hanna Kalita – zastępca skarbnika 
* dr inż. Jerzy Bochnia, inż. Henryk Glik,  mgr inż. Andrzej Koziarski,          

ppłk mgr inż. Sławomir Kwiecień, dr inż. Andrzej Michalczewski,                  
dr inż. Tomasz Skrzek, mgr inż. Mariusz Szymańczak, mgr Kazimierz 
Winiarski– członkowie 

Komisja Rewizyjna 
* kol. Edward Chrzanowski – przewodniczący 
* inż. Roman Korpal, inż. Józef Ludwiński, inż. Stanisław Pawlik – członkowie 

Sąd Koleżeński 
* inż. Julian Cedro – przewodniczący 
* inż. kol. Tadeusz Kamola, inż. Zbigniew Szczepan Korczyński,  

kol. Tadeusz Wlazło – członkowie 
 
 
 
 
 
 


