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   Dom Technika w Radomiu wg projektu architekta Tadeusza Derlatki. 
Ważniejsze wydarzenia historyczne  budowy. 
   Już od 1962 r. środowisko techniczne Radomia podjęło akcję na rzecz budowy własnego Domu Technika. 

Inicjatywa ta znalazła poparcie władz Radomia (szczególnie wiceprzewodniczących Miejskiej Rady Naro-

dowej Zygmunta Wilczyńskiego i Jana Szczepańskiego- członka SIMP) wspierana również przez Zarząd 

Główny NOT. Zgodnie z uchwałą Nr 109/65 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu ,w dn.        

1 VI. 1965 r. został zatwierdzony Społeczny Komitet Budowy Domu Technika w Radomiu w składzie: 

1. Przewodniczący – mgr Józef Budzynowski 

2. Z-ca przewodn. –mgr inż. Stanisław Kusal 

3. Z-ca przewodn. – mgr inż. Wojciech Wieliński 

4. Sekretarz – Zygmunt Żelichowski 

5. Z-ca sekret. – mgr inż. Włodzimierz Wrzesiński 

6. Skarbnik –mgr inż. Henryk Łuczyński 

7. Z-ca skarbnika – Henryk Zawół 

8. Członek –inż. Wiesław Zieliński 

9. Członek – inż. Edward Sikorski

     Komitet na plenarnym zebraniu 14.01.1966 r. uznał systematyczną nieobecność na zebraniach 

inż..Wiesława Zielińskiego i Henryka Zawały za ich rezygnację z pracy i w te miejsca powołał: 

 inż. Mariana Jesionka ( SIT Włókienników Polskich) i inż. Wiktora Kinasa  (SIMP Zakłady Metalowe). 

     Uzyskano teren pod budowę, „MIASTOPROJEKT” opracował dokumentację techniczną i rozpoczęto 

budowę. Zebrane środki pochodziły z indywidualnych deklaracji członków SNT, dotacji zakładów pracy     

i Oddziałów SNT, sprzedaży „cegiełek” i dotacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu. 

     Wg sprawozdania Społecznego Komitetu za 1966 r. wpłaty poszczególnych Stowarzyszeń Naukowo- 

Technicznych na rzecz budowy przedstawiał się następująco; · 

   1. SIMP  deklaracja 175000 zł.  wpłata  174741 zł. 

   2. SEP            ,,          20550 zł.       ,,        19215 zł. 

   3. STOP         ,,          29460 zł.       ,,        27659 zł. 

   4. PZITB        ,,          34210 zł.       ,,        26933 zł.   

   5. SITLiD       ,,          30190 zł.        ,,       29512 zł.  

    6. SITKosz     ,,         11120 zł.        ,,         9179 zł. 

      7. SITPchem    ,,      7670 zł.       ,,      4449  zł. 

      8. SWP             ,,      3500 zł.       ,,      2100  zł. 

      9. PZITS          ,,       2830 zł.       ,,      5010  zł.         

    10. SITHut         ,,       3020 zł.       ,,      3020  zł.  

    11. SITO            ,,         ---              ,,        700  zł.  

    12. S Geod Pol.    ,,      3000zł.       ,,          ---

      Na sesji MRN w Radomiu  12 grudnia 1966 r. zatwierdzono dotację w wysokości 100 000 zł. 

      Wydrukowano 61 000 „cegiełek” o łącznej wartości 1 500 000 zł.  

      Rozpoczęto budowę Domu Technika w Radomiu, przy dużym zaangażowaniu społecznym, zarówno 

poszczególnych członków SNT, jak i radomskich zakładów pracy, które bezpłatnie wykonały wiele prac 

szczególnie przy wykończeniu i wystroju wnętrza. 

      Pismem z dn.07.03.1966 r. Zarząd Koła SIMP w Zakładach Metalowych poinformował Komitet Bu-

dowy, że 1062 członków zadeklarowało wpłaty na budowę Domu Technika na łączną kwotę 116 770 zł.  

(w ratach przez 10 m-cy). 

      Uroczystość otwarcia nowocześnie wyposażonego Domu Technika odbyła się 20.12.1977 r. 

                                                                                                                                              Opracował J. Lalak 
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                                                  Wyjątek  ze Statutu SIMP z 1926 roku. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
               

 
 
 

§ 4. Dewizą Stowarzyszenia jest wytę-

żona praca  na polu techniki i wytwórczości, 

mająca na celu wyzyskanie bogactw przy-

rody ku zapewnieniu największego rozwoju 

gospodarczego i bezpieczeństwa  Rzeczypo-

spolite j. 
      W społecznych warunkach swej działalno-

ści, S.I.M.P. rządzić się będzie zasadą równo-

rzędnego traktowania i rozwiązywania zagad-

nień technicznych, leżących w interesie po-

szczególnych klas lub grup społecznych, stawia-

jąc na pierwszym planie potrzeby Narodu          

i Państwa, jako całości. 
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              Słowo wstępne  
       
      W kwietniu br. mija 75 lat od powstania 

w Radomiu Oddziału Stowarzyszenia Inży-

nierów Mechaników Polskich, jako pierw-

szego oddziału w kraju. 

 

      Kreśląc krótką historię Stowarzyszenia 

opublikowaną z tej okazji pragnąłbym, aby 

była ona źródłem informacji o Stowarzysze-

niu, ocaliła od zapomnienia fakty, wydarze-

nia, ale przedstawiła także ludzi, których za-

angażowanie oraz chęć społecznego działa-

nia tworzyły historie ruchu stowarzyszenio-

wego na Ziemi Radomskiej. 

      Kiedy z perspektywy 75 lat dzielących nas 

od powstania naszej organizacji spojrzymy 

na dorobek Stowarzyszenia w rozwijaniu my-

śli technicznej, doskonaleniu kadry inżynie-

rów i techników, wdrażaniu nowych techno-

logii w gospodarce widzimy, że jest on zna-

czący i powszechnie dostrzegany w regionie. 

       Konferencje naukowo-techniczne, sym-

pozja, odczyty i wykłady oraz wystawy tech-

niczne organizowane w ciągu minionego 75-

lecia przyczyniały się do wzrostu aktywności 

a tym samym rozwoju kadry technicznej, za-

stosowania nowych rozwiązań technicznych 

jak również integracji środowiska inżynieryj-

no-technicznego. 

       Stowarzyszenie SIMP, zrzeszeni w nim 

inżynierowie i technicy mechanicy, w róż-

nych okresach, przez które przechodziła na-

sza Ojczyzna, zawsze starało się z solidnością, 

rzetelnością i pełnym zaangażowaniem wy-

pełniać swoje zadania dla rozwoju regionu    

i kraju, co dokumentuje przedstawione opra-

cowanie. 

       Historia Oddziału Radomskiego Stowa-

rzyszenia przedstawia problematykę różnych 

okresów istnienia organizacji, jej rozwoju, 

wzlotu i momentów bardziej ograniczonej 

działalności. W różnych okresach odmienne 

były zadania organizacji i możliwości jej 

działania. 

       Po historycznych przeobrażeniach spo-

łeczno-politycznych i zmianach ustrojowych 

zmieniła się struktura przemysłu w regionie. 

Upadek wielu dużych przedsiębiorstw     pań-

stwowych przemysłu maszynowego, przyczy-

nił się do znacznego zmniejszenia ilo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ści Kół, a co za tym idzie zmniejszenia ilości 

członków. 

     Należy wspomnieć, że miasto Radom         

i region radomski został dotknięty znacznym 

bezrobociem. Pracę straciło wielu inżynierów 

i techników mechaników, co pogłębiło trud-

ności w działaniu organizacji.  

      Dzisiaj przed Stowarzyszeniem stają nowe 

zadania i nowe możliwości. Otwarcie na 

świat, dostęp do nowoczesnych technologii, 

nowoczesnych maszyn i urządzeń, dofinan-

sowanie ze środków unijnych prac badawczo-

rozwojowych, wdrożeniowych i nowych inwe-

stycji powinno przyczynić się do wdrożenia   

w krajowym przemyśle nowych wyrobów        

i innowacyjnych technologii. Nasza organi-

zacja powinna przyczyniać się do tego i brać 

w tych przedsięwzięciach czynny udział. 

      Chciałbym podziękować autorom opra-

cowania za ich wielogodzinną, żmudną pracę 

nad przedstawieniem wydarzeń i ludzi two-

rzących i kształtujących naszą organizację 

oraz za oddanie specyficznego klimatu panu-

jącego w Stowarzyszeniu, który pobudza 

umysły i chęć działania oraz tworzy tradycję 

Stowarzyszenia. 

      Z okazji Jubileuszu Koleżankom i Kole-

gom z Zarządu Oddziału, Kół, Seniorom        

i Członkom Wspierającym oraz członkom 

niewymienionym w opracowaniu składam 

słowa uznania przeznaczone dla wszystkich, 

których wysiłek, zapał i kreatywność złożyły 

się na 75-letni dorobek SIMP. 

       Dziękując za dotychczasowe dokonania, 

życzę jednocześnie wytrwałości w realizacji 

obecnych i przyszłych zamierzeń oraz sił         

i motywacji do podejmowania kolejnych wy-

zwań 

 
Prezes Oddziału Radomskiego SIMP 

                   Zdzisław Kozdrach 
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75 lat Oddziału Radomskiego SIMP (1935 - 2010) 

 
               Takie były początki. 
 

     Działalność stowarzyszenia inżynierów 
mechaników na terenie Radomia rozpoczęła 

się już w początkach 1926 roku.  

     Prekursorami zorganizowanej działalności 
byli: prof. inż. Henryk Mierzejewski i prof. 

inż. Stanisław Płużański, obaj związani wię-

zami rodzinnymi i patriotyzmem lokalnym      
z Radomiem. Głoszone przez nich idee i za-

mierzenia w zakresie rozwoju organizacyjne-

go ruchu stowarzyszenia i jego oddziaływania 
na rozwój przemysłu metalowego w kraju, 

działalności szkoleniowej, rozwoju wspólnoty 
koleżeńskiej i nowych form życia towarzy-

skiego kadry technicznej, stworzyło warunki 

dla skoordynowanego oddziaływania na nie-
liczną jeszcze wówczas kadrę inżynierską, za-

trudnioną w miejscowych zakładach pracy. 

     Po formalnym powołaniu i ukonstytuowa-
niu się SIMP-u  28 czerwca 1926 r. następuje 

sukcesywny wzrost aktywności działania, 
zwłaszcza wśród młodych inżynierów, za-

trudnionych w większości w nowopowstałej 

Fabryce Broni w Radomiu. Biorą oni udział   
w spotkaniach i zjazdach organizowanych 

przez Zarząd Główny SIMP, wnosząc szereg 

postulatów i wniosków, zmierzających do 
udoskonalenia form działalności stowarzysze-

niowej, w tym także powstania oddziałów 

SIMP, przybliżając się coraz bardziej do po-
wstania takich form organizacyjnych, które 

ukształtowały się po roku 1935 i trwają obec-
nie. 

     Już w pierwszym roku działalności SIMP 

(w dniach 19 – 21.XII.1926r.) została zorga-
nizowana w Radomiu przez współtwórcę na-

szego Stowarzyszenia – prof. Henryka Mie-

rzejewskiego, prof. M. Hubera, prof. Stani-
sława Płużańskiego oraz inż. Józefa Cyfrac-

kiego pierwsza w kraju SIMP-owska konfe-

rencja naukowo techniczna (tzw. Warsztato-
wa), dotycząca głównie organizacji produkcji 

w zakładach przemysłowych (branży metalo-
wej) oraz kucia i wytwarzania masowego. 

Tematyka ta była również kilkakrotnie powta-

rzana w pierwszych latach działalności SIMP 
w nowopowstałych kołach i oddziałach.        

     SIMP był wówczas  stowarzyszeniem   eli-

tarnym, zrzeszającym wyłącznie inżynierów 
mechaników, których nie było wtedy zbyt  

 
 

wielu, dlatego też do roku 1933 SIMP na tere-
nie Radomia liczył 20 osób. Dopiero w 1934r. 

na skutek rozszerzenia form działalności Sto-

warzyszenie sukcesywnie rozwija się. 
     Wówczas, jako pierwszy w kraju w dniu 

11 kwietnia 1935r. powstaje Oddział SIMP 

w Radomiu. 
     Liczba członków (założycieli oddziału) 

wynosiła wówczas 33 osoby. Wszyscy kole-

dzy – założyciele Oddziału – to inżynierowie 
mechanicy zatrudnieni w Państwowej Fabryce 

Broni w Radomiu. Dane imienne w/w kole-
gów zawarte są w księdze pamiątkowej, wy-

danej przez Zarząd Główny SIMP z okazji X-

lecia SIMP.  
     Z chwilą powstania oddziału radomskiego 

SIMP (w 1935 r. i w następnych latach - do 

września 1939 r.) działalność organizacyjna 
sukcesywnie rozwijała się i wzrastała liczba 

członków. Wysuwane są liczne postulaty         
i wnioski dotyczące rozwoju przemysłu, popu-

laryzacji i rozwoju prac naukowo – badaw-

czych, których część publikowana była na ła-
mach czasopism technicznych wydawanych 

przez SIMP, jak np.: Mechanik , Przegląd Me-

chaniczny i Przegląd Techniczny. Tematyce 
tej poświęcony był m.in. specjalny zeszyt 

Przeglądu Mechanicznego nr 3 z 1938 r.         

     W Oddziale Radomskim działa też kilka 
komisji, wśród których na wyróżnienie zasłu-

guje Komisja Szkoleniowo – Odczytowa.  
Organizuje ona szereg odczytów, narad i kon-

ferencji technicznych. 

      Należy również podkreślić, że obok dzia-
łalności SIMP zorganizowaną działalność 

o podobnym charakterze prowadzili technicy 
mechanicy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu 

Techników Rzeczpospolitej Polskiej, (STRP), 

powstałym na terenie Radomia w 1934 r., re-
krutujący się głównie z absolwentów Pań-

stwowej Szkoły Technicznej w Radomiu. Za-

równo SIMP jak i STRP prowadziły zorgani-
zowaną działalność do roku 1939. 

      Pierwszymi prezesami Oddziału w latach 
1935-1940 byli koledzy: 

- inż. Eustachy Gutkowski – od 11.04.1935 r. 

do 17.02.1936 r. 

- inż. Kazimierz Ołdakowski – od 

18.02.1936 r. do 12.04.1937 r. 
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- inż. Janusz Straszewicz – od 13.04.1937 r. 
do 1.09.1939 r. 

Koledzy w/w z racji pełnienia funkcji prze-
wodniczących Oddziału wchodzili w skład 

Zarządu Głównego SIMP w okresie w/w ka-

dencji. 
 

         Okres II wojny światowej  
 

      Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) 

uniemożliwił wszelką jawną działalność spo-
łeczną. Inżynierowie i technicy stracili kon-

takty między sobą. Wielu z nich podjęło dzia-

łalność konspiracyjną w ruchu oporu (głównie 
w Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich). 

     Część kolegów zginęła walcząc z okupan-
tem na różnych frontach II wojny światowej. 

     Trudno byłoby wymienić nazwiska 

wszystkich tych kolegów. Warto jednak wy-
mienić choćby niektórych działaczy SIMP i 

STRP Oddziału Radomskiego. Są to m.in. ko-

ledzy: 
- prof. dr inż. Janusz Tymowski pseudonim 

Ernest ( wówczas młody inżynier), 
- doc. dr inż. Marian Poniatowski ps. Bogdan  

( wówczas młody inżynier), 

- inż. Lech Rydzewski ps. Grom, 
- kol. Czesław Wojtuński ps. Motyl, 

- inż. Zygmunt Jagielski ps. Zygmunt, 

- kol. Jan Sońta ps. Ośka, 
oraz koledzy: Czesław Strzelec, Piotr Kunka, 

Czesław Kacperski, Janusz Kococik, Jan  

Czerski, Feliks Jastrzębski, Czesław Gos         
i wielu innych. 

     Wielu naszych kolegów  walczyło przeciw 
okupantom lub prowadziło działalność spo-

łeczną poza granicami naszego kraju (głównie 

na terenie Wielkiej Brytanii). 
      Jednym z nich był radomianin profesor 

Politechniki Warszawskiej Stanisław Płużań-

ski (1879-1951). W londyńskim Ognisku Pol-
skim zorganizował we wrześniu 1940 r. ze-

branie 220 inżynierów i techników, na którym 
powstało Stowarzyszenie Techników Polskich 

w Wielkiej Brytanii, a prof. Płużańskiego wy-

brano prezesem. W końcu 1941 r. liczba 
członków tego Stowarzyszenia wynosiła 1100 

osób. Już w 1940 r. podjął starania o zorgani-

zowanie uczelni technicznej w Londynie, 
umożliwiając polskim studentom przedwojen-

nym dokończenie studiów politechnicznych, 

co okazało się sukcesem. 
      Wielu polskich inżynierów na uchodźc-

twie odegrało poważną rolę w dziedzinie roz-

woju techniki, szkolnictwa i zwycięskich dzia-
łaniach koalicji antyhitlerowskiej.  

       Znaczące zasługi w walkach wyzwoleń-
czych z najeźdźcą hitlerowskim odnieśli: 

- kpt. inż. Ludwik Wandycz – żołnierz spod 

Monte Cassino, ranny w walce. Odznaczony 
wieloma odznaczeniami bojowymi w tym 

krzyżem Virtuti Militarii V kl. 

- inż. Lech Rydzewski – ps. Grom, żołnierz 
Oddziału Cicho – Ciemnych. Odznaczony 

wieloma odznaczeniami – w tym krzyżem 
Virtuti Militarii V kl., przewodniczący koła 

SIMP przy FWM „Gerlach” w Drzewicy w la-

tach 1972-1980. 

  

Okres powojenny – lata 1946 -1961 
    

      Następuje okres odbudowy przemysłu 

oraz struktur organizacyjnych SIMP. 
     W Radomiu sukcesywnie rozwija się 

przemysł i powstają korzystne warunki do 

tworzenia organizacji technicznych, które 
zrzeszałyby miejscowych inżynierów i techni-

ków.  Mimo, że warunki dla powstania takiej 
organizacji były bardzo pomyślne, do formal-

nego założenia koła SIMP doszło dopiero       

w styczniu 1948 r. Zarząd koła ukonstytuował 
się następująco: 

- inż. Ludwik Kuberski – prezes; 

- inż. Ryszard Białostocki – z-ca prezesa; 
- inż. Edward Rutta – sekretarz; 

- inż. Eugeniusz Siostrzonek – skarbnik. 

      Dzięki energicznemu działaniu koła już     
w pierwszym roku jego istnienia zorganizo-

wano szereg odczytów, spotkań i wycieczek 
technicznych. Wzrasta sukcesywnie ilość 

członków, zrzeszając około 150 inżynierów    

i techników. Zaistniałe sprzyjające warunki 
pozwoliły już w początkach 1949 roku na 

przekształcenie koła na Oddział SIMP. Prze-

wodniczącym Oddziału zostaje kolega inż. 
Stanisław Machyna, a zastępcą przewodniczą-

cego kolega inż. Edward Rutta. Energiczne 
działania aktywu SIMP, składającego się czę-

ściowo jeszcze ze starych członków sprzed 

1939 roku pozwoliły na rozwój działalności. 
Następuje dalszy wzrost liczby członków 

SIMP i kół zakładowych. Zorganizowano sze-

reg odczytów i wycieczek specjalistycznych, 
które wzbudzały zainteresowanie kadry tech-

nicznej i spowodowały dopływ nowych 

członków. 
Oddział SIMP rozwija swoją działalność sta-

tutową, koncentrując pracę głównie na:  tema-
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tyce szkoleniowo–odczytowej, wymianie do-
świadczeń, organizacji wycieczek do różnych 

zakładów przemysłowych na terenie kraju. 
      W okresie 1950 -- 1961 kilkakrotnie 

zmieniały się władze Oddziału. 

       Przewodniczącymi Oddziału w tym okre-
sie byli koledzy: inż. Stanisław Machyna, 

Wacław Grabowski, inż. Tadeusz Szczęśniak, 

inż. Czesław Strzelec, inż. Stanisław Podczań-
ski. 

      Należy nadmienić, że z uwagi na specy-
ficzny charakter pracy Zakładów Metalowych 

trudno było utrzymać stałą więź między pozo-

stałymi kołami Oddziału, zwłaszcza, że suk-
cesywny wzrost członków w Zakładach był   

w 1954 roku większy, niż we wszystkich po-

zostałych kołach na terenie działania Oddzia-
łu. W tym stanie rzeczy władze Stowarzysze-

nia zdecydowały (w 1954 r.) o powstaniu na 

terenie Radomia dwóch odrębnych Oddziałów 
SIMP. 

1. Radom I - obejmujący swym zasięgiem 
działania 8 kół zakładowych na terenie zakła-

dów przemysłowych miasta Radomia. 

2.  Radom II - zrzeszający wówczas 9 kół wy-
działowych na terenie Zakładów Metalowych. 

      Od tego momentu w/w Oddziały pracują 

odrębnie. Oddział I kontynuował pracę opartą 
o dotychczasowe tradycje z lat ubiegłych, lecz 

działalność jego po roku 1954 nieco osłabła. 
Natomiast Oddział II dynamicznie rozwija 

swoją działalność, powiększając przy tym      

w ciągu trzech lat ponad dwukrotnie liczbę 
członków, przyjmując do SIMP nawet część 

osób nieposiadających średniego wykształce-

nia technicznego. W tych warunkach stan 
liczbowy Oddziału II osiąga w 1957 roku po-

nad 800 osób. Uznano wówczas za konieczne 

dokonanie weryfikacji członków, pozostawia-
jąc w wyniku tych działań 270 członków zrze-

szonych w 9 kołach wydziałowych.  
     Do priorytetowych zadań Oddziału należa-

ły:  

- rozwój działalności szkoleniowo – odczyto-
wej; 

- rozwój postępu technicznego i wynalazczo-

ści pracowniczej w zakładzie ; 
- wymiana doświadczeń specjalistycznych z 

innymi zakładami.  
     Działalność SIMP w Zakładach Metalo-

wych omówiono w innym rozdziale. 

   

 

Udział SIMP w rozwoju szkolnictwa  

technicznego w Radomiu 
 

      W 1949 r. z inicjatywy SIMP rozpoczęto 

starania o utworzenie na terenie Radomia 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Starania 

uwieńczone zostały powodzeniem, uzyskano 
zgodę Ministerstwa Oświaty na uruchomienia 

już w styczniu 1950 roku Wieczorowej Szkoły 

Inżynierskiej, z Wydziałem Mechanicznym, 
finansowej początkowo przez NOT, zaś od 

stycznia 1951 roku przez Ministerstwo  

Oświaty. 
       Należy podkreślić, że inicjatorami po-

wstania tej uczelni i realizatorami szeregu 

przedsięwzięć z tym związanych byli SIMP-
owcy, działający w specjalnie powołanych  w 

tym celu Komisjach (Komisja Organizacyjna i 
Zespół Organizacyjny), w skład, których 

wchodzili koledzy: Ludwik Kuberski, Edward   

Rutta, Feliks Jastrzębski, Józef Adamski i Jó-
zef Rusek. 

Zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku 

Technikum Mechanicznego w Radomiu przy 
ul. Kościuszki 7. 

      W rok później działalność rozpoczęły Od-
działy Mechaniczne uczelni w Skarżysku        

i w Kielcach oraz Wydział Garbarski w Ra-

domiu i Wydział Chemiczny w Pionkach. 
     Pierwszym rektorem Szkoły Inżynierskiej 

w Radomiu został mgr inż. Eugeniusz Wasi-

lewski, a prorektorem i dziekanem Wydziału 
Mechanicznego mgr inż. Tadeusz Wichert. Na 

wykładowców powołano członków i długolet-

nich wykładowców szkół technicznych 
i wybitnych specjalistów z zaplecza naukowo-

technicznego miejscowego przemysłu 
(w większości aktywnych członków SIMP). 

Byli to w pierwszej kolejności mgr Jan Ciach, 

mgr inż. Stanisław Cygański, mgr inż. Win-
centy Gruszczyński, dr Juliusz Vorbłodt, mgr 

inż. Jerzy Wasilewski, mgr inż. Ludwik Wan-

dycz, mgr inż. Tadeusz Wichert.  Wkrótce ka-
drę dydaktyczną zasilili z przemysłu: mgr inż. 

Bogusław Białczak, mgr inż. Zygmunt Bień-
kowski, mgr inż. Zenobiusz Cęckiewicz, mgr 

inż. Kazimierz Gorgul, mgr inż. Wacław Jaś-

kiewicz i inni. 
      Utworzony został również Ośrodek Kon-

sultacyjny jednorocznego zaocznego kursu 

przygotowawczego do egzaminu na stopień 
inżyniera mechanika, stanowiący filię Poli-

techniki Warszawskiej. Kurs ukończyło 27 

osób i po złożeniu egzaminu przed Państwową 
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Komisją Egzaminacyjną przy Politechnice 
Warszawskiej uzyskali tytuł inżyniera mecha-

nika. 
     Uczelnia rozwija się dydaktycznie, zwięk-

szając, co rok liczbę studentów jak również 

wykładowców. Powstają  nowe wydziały 
uczelni jak Wydział Garbarski oraz Wydział 

Transportu Kolejowego i Eksploatacji Pojaz-
dów Szynowych.  

      Zarząd Oddziału SIMP współpracuje         
z uczelnią, korzystając m.in.  z usług specjali-

stów do organizacji narad i konferencji nau-

kowo-technicznych oraz prowadzonych kur-
sów. 
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Działalność Oddziału w latach 

1961 – 2010 
     W listopadzie 1961 roku dochodzi do połą-

czenia dwóch istniejących Oddziałów w jeden 

Oddział. Praktyka wykazała, że podział na 
dwa odrębnie działające Oddziały nie była     

w pełni skuteczna, co osłabiło zakres wielu 
przedsięwzięć (zwłaszcza w Oddziale I). 

     Dokonano wyboru nowych władz Oddziału 

w skład Zarządu weszli w większości do-
świadczeni działacze SIMP, rekrutujący się    

z obydwu dotychczas działających Oddzia-

łów. W chwili połączenia dwóch Oddziałów 
(w 1961 r.) w jeden, ogólna liczba członków 

wynosiła 603 osoby, w tym 191 inżynierów, 

350 techników i 62 innych. 
      Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 

(w listopadzie 1961 r.) dokonało wyboru no-
wych władz Zarządu, który ukonstytuował się 

następująco: 

inż. Feliks Jastrzębski – przewodniczący; 
inż. Józef Pogodziński – zastępca 

         przewodniczącego; 

inż. Zdzisław Pszenicki – zastępca  
        przewodniczącego; 

mgr inż. Wojciech Zacharski – sekretarz ;  
kol. Tadeusz Wojcieszek – zastępca  

       sekretarza; 

inż. Zenon Barczyk – skarbnik; 
inż. Julian Cedro – członek zarządu; 

inż. Edward Szabńśnki – członek zarządu; 

kol. Czesław Gus – członek zarządu; 
inż. Czesław Kacperski – członek zarządu;  

inż. Zbigniew Karpeta – członek zarządu. 

      Nowo wybrany Zarząd Oddziału dokonał 
analizy dotychczasowej działalności Oddzia-

łów I i II oraz przyjął do realizacji nowe zada-
nia, ukierunkowane głównie na problematykę: 

- dalszego rozwoju działalności szkoleniowo – 

odczytowej (kursy, odczyty, filmy techniczne, 
itd.), 

- rozwój postępu technicznego i wynalazczo-

ści pracowniczej, poprzez wymianę doświad-
czeń specjalistycznych między zakładami, 

wycieczki techniczne udział w Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich, organizowanie 

wystaw międzyzakładowych prezentujących 

nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne           
i technologiczne, stanowiące dorobek kadry 

technicznej oraz zagadnienia dotyczące, jako-

ści  i nowoczesnej produkcji.   Działalność ta 
wzmacniała autorytet SIMP i pozwalała na 

dalszy sukcesywny rozwój kół zakładowych   

i zwiększenie liczby członków. 
Okres 1962 – 1972 to przede wszystkim dy-

namiczny rozwój Oddziału pod względem or-
ganizacyjnym. Powstaje wówczas wiele no-

wych kół zakładowych oraz sekcje specjali-

styczne, jak: 
- Sekcja Obrabiarek i Narzędzi, której prze-

wodniczą: inż. Stanisław Dzikowski a następ-

nie mgr inż. Jan Lalak, inż. Waldemar        
Szajewski; 

- Sekcja Poligrafów, której przewodniczą: inż. 
Kazimierz Bilip, a następnie kol. Zbigniew 

Duszyński; 

- Sekcja Tworzyw Sztucznych, której prze-
wodniczą: inż. Franciszek Krawczyk, a na-

stępnie inż. Zygmunt Jagielski; 

- Sekcja Postępu Technicznego i Wynalazczo-
ści, której przez ponad 18 lat przewodniczył 

kol. Tadeusz Wojcieszek; 

- Sekcja Techniki i Uzbrojenia, której prze-
wodniczyli w kolejnych kadencjach: ppłk inż. 

Henryk Staniec, inż. Ryszard Chełmicki, mgr 
inż. Kazimierz Szczepański, mgr inż. Andrzej 

Jęczmyk. 

      Wszystkie w/w sekcje specjalistyczne 
działające przy Oddziale realizują własne pla-

ny pracy, uwzględniając zapotrzebowanie 

swych członków, zwłaszcza w zakresie dobo-
ru tematyki odczytów, organizacji wystaw      

i pokazów specjalistycznych oraz wymiany 
doświadczeń, poprzez wyjazdy do instytutów, 

uczelni i innych form popularyzacji wiedzy 

technicznej. 
      Każdy rok działalności przynosił nowe 

formy pracy. Każdy nowy Zarząd Oddziału 

wnosił swoje nowe pomysły i projekty, dosto-
sowane do potrzeb, okoliczności i warunków 

pracy. 

      Znaczną rolę w działalności statutowej 
przejęły Koła SIMP i Sekcje Specjalistyczne. 

Następuje tam podział pracy i kompetencji 
poszczególnych członków zarządów, co ma 

bardzo pozytywny wpływ na działalność sto-

warzyszeniową.  
      W okresie tym (1961 – 1972) odbyło się 

pięć Walnych Zgromadzeń Oddziału, które 

dokonywały analiz pracy w danej kadencji i 
wyboru nowych władz.  

      Warto zaznaczyć, że w całym w/w okresie 
funkcję przewodniczącego Oddziału powie-

rzano koledze inż. Feliksowi Jastrzębskiemu. 

Również część kolegów wybieranych do Za-
rządu Oddziału w omawianym okresie, przez 

szereg  lat pełniło powierzone im funkcję.    
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Do nich należą koledzy: Julian Cedro, Włady-
sław Wiszniewski, Tadeusz Wojcieszek, Józef 

Dziwirek, Sławomir Fijałkowski, Bogusław 
Białczak, Kazimierz Szczepański, Tadeusz 

Janas, Zygmunt Jagielski, Edmund Jagiełło, 

Zygmunt Siewczyk, Aleksander Piwowar-
czyk, Edward Chrzanowski, Zbigniew Karpe-

ta, Władysław Piszczek, Jan Lalak, przyczy-

niając się do rozwoju SIMP  i współpracy       
z innymi Stowarzyszeniami zrzeszonymi w 

Federacji NOT. 
      Rok 1972 był w znacznym zakresie prze-

łomowym dla naszego Stowarzyszenia.  

      W dniach 5 –6 maja 1972 roku odbył się 
w Krakowie XXII Walny Zjazd Delegatów 

SIMP, który wytyczył szereg zmian, będących 

w następstwie podstawą dalszej działalności. 
Określono nowe zadania dla SIMP ujęte ha-

słami: 

- SIMP ekspertem w dziedzinie budowy i eks-
ploatacji urządzeń; 

- SIMP wychowawcą mechaników polskich     
i organizatorem ich ciągłego doskonalenia 

zawodowego; 

- SIMP rzecznikiem spraw osobistych i spo-
łecznych mechaników polskich.  

     Wprowadzono zmiany w dotychczasowym 

statucie. Przekazano szereg uprawnień będą-
cych dotychczas w gestii Zarządu Głównego 

oddziałom SIMP, czyniąc je gospodarzami na 
własnym terenie i współodpowiedzialnymi za 

realizację ustaleń XXII Walnego Zjazdu De-

legatów. 
     Zarząd naszego Oddziału z zadowoleniem 

przyjmuje do realizacji nowe zadania, posze-

rzające zakres kompetencji i odpowiedzialno-
ści. W pełnym zakresie działań uwzględniają-

cych uchwały XXII Walnego Zjazdu SIMP 

weszliśmy w nowy okres ich realizacji na te-
renie naszego działania. 

      Realizując zadania wynikające z hasła 
„SIMP rzecznikiem spraw osobistych i  spo-

łecznych mechaników polskich” przyjęliśmy 

zasadę stałej współpracy z dyrekcjami oraz 
związkami zawodowymi zakładów, w których 

działy nasze koła, aby za ich pośrednictwem 

mieć wpływ na kształtowanie się warunków 
socjalno-bytowych naszych członków. 

     W tym celu między innymi organizowano 
często zebrania Zarządu Oddziału na terenie 

zakładów, gdzie pracowały nasze koła. Zapra-

szając na te zebrania przedstawicieli dyrekcji 
zakładów, przedstawiając przy tej okazji różne 

sprawy i problemy członków SIMP oraz for-

my współpracy kół z dyrekcjami zakładów 
pracy dla obopólnych korzyści.        

      Szczególną opieką Zarząd Oddziału ota-
czał kolegów seniorów, głównie tych star-

szych, którzy oprócz kontaktów, koleżeńskich 

i pracy w kole potrzebowali niekiedy pomocy 
materialnej naszego Oddziału w formie zapo-

móg z Funduszu  Pomocy Koleżeńskiej lub 

pomocy w załatwieniu różnych spraw osobi-
stych. 

      Ponadto udzielaliśmy, zniżki do 50%       
w opłatach za organizowane kursy dla słucha-

czy, którzy byli członkami SIMP. Dopłacali-

śmy do prenumeraty czasopism technicznych 
prenumerowanych przez naszych członków. 

Załatwialiśmy pozytywnie wnioski o pomoc 

pieniężną w wypadkach losowych naszych 
kolegów. 

      Cała dekada lat siedemdziesiątych i po-

czątki lat osiemdziesiątych to okres najbar-
dziej dynamicznej i efektywnej działalności 

stowarzyszeniowej na terenie działania nasze-
go Oddziału. Największa ilość organizowa-

nych imprez, sukcesywny wzrost ilości człon-

ków (dochodzący do 1800 osób w 1980r.) 
oraz szereg podejmowanych i realizowanych 

z pozytywnym skutkiem przedsięwzięć orga-

nizacyjnych, przyniosło poważne korzyści dla 
Oddziału i Kół zakładowych SIMP. 

      Do ważniejszych zadań realizowanych 
przez Zarząd n/Oddziału w latach 1990 - 2000 

była obrona interesów naszych kolegów     

SIMP-owców, zwalnianych z pracy na skutek 
likwidacji wielu etatów i masowych zwolnień 

pracowników upadających i likwidowanych 

zakładów pracy na terenie  Radomia. 
       Do tych zakładów zaliczyć należy głów-

nie: Zakłady Metalowe „Łucznik”, Radomską 

Wytwórnię Telefonów, Techmatrans, Termo-
went, Wytwórnię Części Zamiennych.  

       Wraz z  upadłością w/w zakładów sukce-
sywnie zmniejszała się liczba naszych człon-

ków. 

       Aby temu przeciwdziałać zorganizowali-
śmy m. in. (8.02.1999 r.) z udziałem Związ-

ków Zawodowych Metalowców oraz Związku 

„Solidarność” i Sekcji Techniki Uzbrojenia   
n. Oddziału, sympozjum pt. „Dziś i Jutro Za-

kładów Metalowych w Radomiu”. 
        Pomimo różnych obietnic ze strony 

władz samorządowych i resortowych zakłady 

w/w doprowadzono do upadłości, stwarzając 
bezrobocie na terenie  Radomia, sięgające po-

nad 30%.  
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      Pogarszający się stan gospodarczy kraju, 
napięta sytuacja społeczno – polityczna, coraz 

bardziej utrudniała działalność stowarzysze-
niową. Wobec istniejących zagrożeń w na-

stępnych etapach naszych działań podjęto sze-

reg uchwał i wniosków mających na celu udo-
skonalenie form pracy, zarówno w Zarządzie 

Oddziału jak również w kołach SIMP.  

      Postanowiliśmy dostosować się do stylu 
zarządzania i wymogów Zachodniej  Europy, 

starając się nadążać za rozwojem technolo-
gicznym, cenić bardziej, jakość wykonywanej 

pracy oraz propagować zasady etyki zawodo-

wej inżynierów i techników. 
      Wytycznymi do realizacji tych zadań były 

min. Uchwały Delegatów Walnych Zjazdów 

SIMP oraz Uchwały kolejnych Walnych 
Zgromadzeń Delegatów, SIMP n/Oddziału. 

       W kolejnych kadencjach  (1961 – 2010) 

funkcję prezesów pełnili koledzy: 
inż. Feliks Jastrzębski  

od 6.11.1961 r. – 16.03.1980 r.  
mgr inż. Marian Trzos  

od 16.03.1980 r. – 15.03.1984 r.     

inż. Feliks Jastrzębski  
od 15.03.1984 r. – 15.03.1990 r.  

mgr inż. Kazimierz Szczepański  

od 15.03.1990 r. – 28.04.1998 r. 
inż. Julian Cedro  

od 28.04.1998 r. – 10.04.2002 r.  
prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz  

od 10.04.2002 r. – 9.05.2006 r.  

inż. Zdzisław Kozdrach  
od 9.05.2006 r.–   …2010 r.  

   Od roku 1990 na skutek masowych zwol-

nień z pracy i upadku wielu zakładów  nastę-
puje załamanie działalności SIMP.  Działal-

ność nasza skupia się głównie na działaniach 

we współpracy z Zarządem RR FSNT NOT 
oraz  popieraniu działalności prężnie rozwija-

jącego się Koła Seniorów. (przedstawiono w 
innych rozdziałach) 

 

Działalność rzeczoznawców 

SIMP – ZORPOT 
 

     Realizacja szerokiego pojęcia „SIMP eks-
pertem w dziedzinie budowy i eksploatacji 

maszyn i urządzeń” wymagała stworzenia       
w Stowarzyszeniu agendy odpowiedzialnej za 

całokształt tej działalności. 

     Z dniem 1 stycznia 1974 roku Zarząd 
Główny SIMP powołał Zespół Ośrodków 

Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno – 
Technicznego (ZORPOT). 

      Dokonano  podziału terenowego działania 
ośrodków ZORPOT–u na terenie kraju. 

      Oddział radomski znalazł się w Ośrodku 

Warszawskim. 
      Powołaliśmy w pierwszym kwartale 1984 

roku zespół kolegów w składzie: inż. Józef 

Dziwirek, inż. Mieczysław Chmielewski, inż. 
Stanisław Kalbarczyk, działających z upo-

ważnienia Zarządu Oddziału do zorganizowa-
nia działalności rzeczoznawczej na terenie 

Radomia i całego ówczesnego województwa 

radomskiego. 
     Aby rozwinąć działalność naszego Ośrod-

ka rozpoczęto od naboru rzeczoznawców, re-

krutujących się z wybitnych fachowców         
z wieloletnią praktyką i przygotowaniem za-

wodowym, którzy następnie zostali zweryfi-

kowani przez Zarząd Główny SIMP.   
     Ogółem 45 kolegów otrzymało uprawnie-

nia rzeczoznawcy SIMP w różnych specjalno-
ściach zawodowych (w 27 specjalizacjach).   

     Aktywne zaangażowanie w realizację zle-

ceń, wykonywanych przez naszych rzeczo-
znawców przyniosło poważne korzyści za-

równo dla zleceniodawców jak również dla 

SIMP. 
      Zadawalająca działalność i efekty ekono-

miczne uległy jednak zmianie, na skutek po-
garszającego się stanu gospodarczego w kraju 

i zmian politycznych, powstałych po roku 

1989. 
      Mimo usilnych działań organizacyjnych 

Zarządu Oddziału i dyrektora Franszyzy 

(działalność gospodarcza w ramach Ośrodka 
Warszawskiego ZORPOT)– kol. Andrzeja 

Koziarskiego, od 2000 roku efektywność dzia-

łalności rzeczoznawczej sukcesywnie zmniej-
sza się, osiągając najniższy poziom w 2009 

roku. 
     Główną przyczyną tego stanu była likwi-

dacja wielu zakładów przemysłowych 

w Radomiu, oraz pojawiająca się konkurencja 
innych firm, prowadzących podobną działal-

ność gospodarczą. Aktualnie posiadamy 13 

rzeczoznawców w 10 specjalnościach zawo-
dowych. 

      Pomimo istniejących trudności podejmu-
jemy szereg przedsięwzięć pozwalających na 

poprawę efektywności pracy naszej Franszy-

zy. 
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         Współpraca zagraniczna  

           i działalność szkoleniowa. 
 

     Realizując zadania wynikające z hasła 

„SIMP wychowawcą mechaników polskich 
i organizatorem ich ciągłego doskonalenia 

zawodowego”, byliśmy organizatorami szere-
gu narad i konferencji oraz spotkań szkole-

niowo – odczytowych, na wybrane tematy 

specjalistyczne, organizowane zarówno przez 
Zarząd Oddziału jak również przez sekcje 

i koła zakładowe. Dla uatrakcyjnienia i wzbo-

gacenia tematycznego tej działalności korzy-
staliśmy nie tylko z własnych prelegentów, ale 

również z pomocy przedstawicielstw znanych 

w Europie firm zagranicznych z: Niemiec, 
Szwecji, Szwajcarii, Anglii i Węgier. Pozwo-

liło to również na nawiązanie współpracy      
w zakresie wymiany doświadczeń specjali-

stycznych, poprzez zorganizowanie kilku wy-

cieczek zagranicznych w grupach 20-40 osób 

do zakładów przemysłowych w Budapeszcie   

i Eger (Węgry) oraz wzajemnej wymianie kil-

ku osobowej (bezdewizowej) delegacji po-
między przedstawicielami Oddziału, a Stowa-

rzyszeniem Inżynierów Mechaników Węgier-
skich (GTE) w latach 1978-1981. 

     Ponadto organizowaliśmy wyjazdy grupo-

we na Międzynarodowe Targi Lipskie (NRD), 
Międzynarodowe Targi w Sofii (Bułgaria), 

Międzynarodowe Targi Brneńskie (Czecho-

słowacja), oraz wycieczki do Pragi i Moskwy. 
      Najlepiej układała nam się współpraca      

z Węgrami, przynosząc obustronne korzyści   

w ramach działalności stowarzyszeniowej 
SIMP-GTE. 

      W ramach kilkukrotnej bezdewizowej 
wymiany doświadczeń przedstawicieli nasze-

go Oddziału (każdorazowo po 4 osoby) z ko-

legami z GTE zwiedziliśmy zakłady przemy-
słowe w Eger, produkujące podzespoły pneu-

matyki sterującej dla przemysłu maszynowe-

go, urządzenia i części zamienne do maszyn 
dla przemysłu skórzanego oraz zakład produ-

kujący telewizory. Ponadto zwiedziliśmy 
Kombinat „Csepel” w Budapeszcie. Wszędzie 

zapewnionych mieliśmy tłumaczy, władają-

cymi biegle językiem polskim. 
      Kolegom z GTE będących z rewizytą      

w Polsce umożliwiliśmy zwiedzanie Fabryki 

Telefonów RWT w Radomiu, Zakład Produk-
cji Maszyn do Szycia oraz Wytwórnię Części 

Zamiennych , zapewniając także tłumacza ję-

zyka węgierskiego. Ponadto zarówno na Wę-
grzech, jak również w Polsce, zapewniono 

bogaty program turystyczny. 
      Do ciekawszych przykładów współpracy  

z zagranicą należy również zorganizowanie 

przez nasz Oddział przy współudziale firmy 
szwajcarskiej „Mikron”, konferencji n/t No-

woczesne obrabiarki firmy „Mikron” dla po-

trzeb przemysłu maszynowego. Koszty zwią-
zane z konferencją pokryte zostały w całości 

przez firmę Mikron.  
      Na skutek pogarszającej się sytuacji finan-

sowej n/Oddziału, współpracę z partnerami 

zagranicznymi zaniechano. 
 

         

       Udział O/SIMP w budowie  

                Domu Technika 
 

W 1966 roku powstał Komitet Budowy Domu 

Technika w Radomiu, który w większości 
składał się z działaczy SIMP pod przewodnic-

twem kolegi Jana Szczepańskiego, pełniącego 

wówczas funkcję wiceprezydenta miasta Ra-
domia. 

       Rozwinęliśmy wówczas szeroką propa-
gandę wśród członków Stowarzyszenia na 

rzecz podjęcia wielu inicjatyw, zmierzających 

do intensywnej realizacji zadań związanych 
z budową Domu Technika. Wszyscy człon-

kowie naszego Oddziału opodatkowali się       

w skali jednego roku lub dłużej, celem zebra-
nia możliwie jak największych funduszy, któ-

re umożliwiłyby tę budowę.  

      Ponadto rozprowadzono wiele tak zwa-
nych „cegiełek”, z czego dodatkowo uzyskano 

fundusze na ten cel. Łącznie zebrano  kwotę 
225500 zł, co stanowiło ponad 69% całej 

 kwoty zebranej z indywidualnych składek od 

wszystkich członków SNT NOT istniejących 
wówczas na terenie działania Oddziału Rejo-

nowego NOT w Radomiu.  

      Wielu naszych kolegów w czynie społecz-
nym wykonywało różne prace społeczne, 

umożliwiające sprawną realizację zadań, 
związanych z budową Domu Technika. Różne 

zamówienia związane m. in. z wystrojem 

wnętrz, jak np. Sali Konferencyjnej, wykony-
wano w zakładach, gdzie pracowali członko-

wie.Zadania te pilotowane były przez aktyw 

SIMP i traktowane, jako priorytetowe.  
     Ponadto wnieśliśmy swój wkład w realiza-

cję zadań związanych, z odbudową Zamku 
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SIMP w Rydzynie przekazując na konto Zam-
ku 250 000 zł. 

 

Wzorce i pamięć godne naśladowania 

  
     Wzorem do naśladowania przez nas, jak 

również dla przyszłych pokoleń inżynierów 

i techników, zasilających szeregi naszego 
Stowarzyszenia są wybitne osobowości z gro-

na  starszych kolegów, których dokonania na-

ukowo – techniczne i organizacyjne oraz po-
stawy patriotyczne i etyczne są podstawą dzia-

łalności SIMP. 

      Oddział Radomski SIMP ma szczególną 
satysfakcję i wdzięczność dla tych kolegów,  

którzy z racji swego urodzenia, pracy zawo-
dowej i społecznej jak też udziału w rozwoju 

naukowym i  gospodarczym kraju, związani 

byli z Radomiem. 
      Do nich należą: prof. Henryk Mierzejew-

ski, prof. dr inż. Janusz Tymowski, doc. dr 

inż. Marian Poniatowski, prof. Stanisław Płu-
zański prof. Tadeusz Sołtyk, inż. Kazimierz 

Ołdakowski, mgr inż. Bolesław Egejman.   
  - Prof. Henryk Mierzejewski (1881 - 1929) 

Założyciel i pierwszy prezes SIMP. Znany 

powszechnie w środowisku naukowym,           
a w szczególności wśród społeczności SIMP-

owskiej. Był orędownikiem ścisłych związ-

ków pomiędzy nauką a praktyką techniczną, 
upatrując w tym zakresie szczególną rolę sto-

warzyszeń technicznych. 

     Jeżeli odwołujemy się do przeszłości, po-
szukując mi. in. wzorców do naśladowania, to 

z pewnością postać prof. H. Mierzejewskiego 
może stanowić drogowskaz dla młodych in-

żynierów i działaczy stowarzyszeniowych. 

     Wielokrotnie na terenie Oddziału odbywa-
ły się odczyty i uroczyste spotkania również 

z udziałem przedstawicieli NOT i Urzędu 

Miasta Radomia, poświęcone Profesorowi 
Mierzejewskiemu, zwłaszcza, że swe dzieciń-

stwo i młodość spędził w domu rodzinnym     
w  Radomiu. 

- Prof. dr inż. Janusz Tymowski (1902 – 

1992). Prof. Politechniki Warszawskiej, orga-
nizator przemysłu maszynowego, wychowaw-

ca kadr technicznych. Prezes Honorowy NOT, 

Honorowy  Członek  SIMP,  współorganizator 
Oddziału Radomskiego SIMP i pierwszy jego 

wiceprezes. Przed II wojną światową pracow-

nik Fabryki Broni w Radomiu (1927 – 1939), 
pełniący funkcje kierownicze, uczestniczący 

w uruchomieniu nowych asortymentów pro-
dukcji.  

     W 1940 roku wstąpił do ZWZ-AK, działa-
jąc w grupach przygotowujących przejecie po 

wojnie zakładów przemysłu zbrojeniowego. 

Występował pod pseudonimami „Ernest”        
i „Jaworski”. W czasie Powstania Warszaw-

skiego kierował produkcją środków walki. 

Odznaczony wieloma odznaczeniami woj-
skowymi i państwowymi. 

- Doc. dr inż. Marian Poniatowski (1901 – 
1990). W 1927 r. zatrudniony w Fabryce Bro-

ni w Radomiu, przeszedł kolejno różne sta-

nowiska produkcyjno-technologiczne, ponad-
to był wykładowcą w Szkole Technicznej      

w Radomiu. W czasie okupacji hitlerowskiej 

od kwietnia 1940 r. był komisarzem siatki 
Przemysłu Wojennego AK. Po wojnie –         

w styczniu 1945 r. został dyrektorem Zakła-

dów Metalowych w Radomiu (d. Fabryka 
Broni). Z ogromnym zaangażowaniem 

uczestniczył w odbudowie zdewastowanej 
przez okupantów hitlerowskich Fabryki. Był 

on jednak niewygodny dla lokalnych władz 

politycznych. W 1947 r. zostaje  przeniesiony 
do Białegostoku, podejmując pracę w Fabryce 

Przyrządów i Uchwytów, jako dyrektor tech-

niczny. Aktywnie uczestniczył w działalności 
SIMP. Członek Honorowy SIMP. Odznaczo-

ny wieloma odznaczeniami państwowymi         
i Stowarzyszeniowymi.  

- Prof. Stanisław Płużański (1879 – 1951). 

Profesor Politechniki Warszawskiej. Wybitny 
naukowiec i działacz społeczny SIMP. Pierw-

szy przewodniczący sekcji NT tzw. Warszta-

towej przy Z.G SIMP, współorganizator 
pierwszego Oddziału SIMP w Radomiu 

(11.04.1935 r.). Zasłużony działacz społeczny 

w kraju i za granicą (w czasie II wojny świa-
towej w Wielkiej Brytanii) Odznaczony wie-

loma najwyższymi odznaczeniami państwo-
wymi i Stowarzyszeniowymi. Znany po-

wszechnie wśród kadry technicznej, a zwłasz-

cza w środowisku SIMP 
- Prof. Tadeusz Sołtyk (1909 – 1995). Hono-

rowy Obywatel Radomia, aktywny działacz 

SIMP. Wybitny uczony, znany w kraju i za-
granicą, jako utalentowany konstruktor samo-

lotów wojskowych.   Z jego nazwiskiem zwią- 
zane są sukcesy polskiej myśli technicznej, 

których ukoronowaniem są m. in. konstrukcje 

samolotów Junak, Bies, TS-11 Iskra, które 
bardzo wysoko oceniane były przez specjali-

stów na arenie międzynarodowej. Wiele         
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z tych samolotów ustanawiało rekordy świata 
w zakresie prędkości i  odległości lotu. Ogó-

łem w/g projektów profesora Sołtyka latało 
około 1200 samolotów. Wielokrotnie nagro-

dzony     i wyróżniany najwyższymi odzna-

czeniami państwowymi.   
- Inż. Kazimierz Ołdakowski (1887 – 1940). 

Dyrektor Fabryki Broni w Radomiu w latach 

1927 – 1939. Prezes Radomskiego Oddziału 
SIMP i członek Głównego Zarządu SIMP od 

18.02.1936 r. do 12.04.1937 r. 
     Jego wielka fachowość, umiejętności orga-

nizacyjne.  i troska o załogę zakładu, miały 

decydujący wpływ na podejmowanie trafnych 
kierunków działań i ich realizację. Dlatego 

cieszył się on wielkich autorytetem wśród za-

łogi i w środowisku technicznym. Odegrał on 
wielką rolę w technicznym przygotowaniu 

produkcji i realizacji procesów wytwórczych 

nowych asortymentów i  rozwoju zaplecza so-
cjalnego dla załogi, budowy Domu Kultury 

tzw. Kasyno, boiska sportowego „Broń”, szpi-
tala i wielu innych obiektów. Ponadto brał ak-

tywny udział w działalności SIMP oraz 

PTTK. 
     W początkach okupacji hitlerowskiej           

i przejęciu władzy w zakładzie przez Niem-

ców zrezygnował z pracy. Nie ulegając repre-
sji władz niemieckich oraz przeżywając klę-

skę wrześniową na początku 1940 r. popełnił 
samobójstwo. 

- Mgr inż. Bolesław Egejman (1878 – 1953). 

Organizator i dyrektor Państwowych Szkół 
Przemysłowych w Radomiu. Wybitny peda-

gog i wychowawca kilku pokoleń techników 

mechaników. Doprowadził do rozbudowy bu-
dynku szkolnego i warsztatów szkolnych. 

Szkoła utrzymywała bardzo wysoki poziom  

nauczania, a jej absolwenci bez trudu uzyski-
wali pracę w zakładach przemysłowych lub 

pomyślnie , kończyli wyższe uczelnie. 
Inż. B. Egejman był autorem kilku podręczni-

ków szkolnych, niezbędnych wówczas, kiedy 

brak było takich książek na rynku. Były to m. 
in. Termodynamika Techniczna, Silniki Paro-

we, Chłodnictwo, wydane w latach 1926 – 

1950, w kilku nakładach. Cieszył się dużym 
autorytetem zarówno wśród uczniów jak rów-

nież wśród społeczeństwa  Radomia, jako wy-
bitny organizator  zaangażowany w pracę spo-

łeczną na rzecz środowiska lokalnego. 

       Zachowując pamięć i wdzięczność kadry 
technicznej oraz doceniając zasługi dla SIMP 

w/w  wybitnych kolegów, na wniosek Zarządu 
Oddziału Radomskiego SIMP, ufundowano    

i wmurowano na ścianie frontowej budynku 

przy ul. 25 Czerwca Nr 27 w Radomiu, w któ-
rym mieszkał wraz z rodzicami prof. H. Mie-

rzejewski – tablicę pamiątkową w 1986r. –(w 

60 rocznicę powstania SIMP) , a w 1987r. na-
zwano imieniem H.  Mierzejewskiego  jedną z 

ulic  Radomia (koło Politechniki Radomskiej). 
Ponadto w 2006r. tablice pamiątkowe zostały 

wykonane i wmurowane, przy licznym udziale 

kadry technicznej i lokalnych władz Radomia, 
dla inż. Kazimierza Ołdakowskiego, na bu-

dynku, w którym mieszkał w latach 1927 – 

1940,  oraz dla mgr inż. Bolesława Egejmana 
na budynku Szkół Technicznych przy ul. Ko-

ściuszki 7 w Radomiu. 

 

Jubileusze SIMP 
      
       Uroczyście obchodziliśmy rocznice jubi-

leuszowe n/Stowarzyszenia w latach:  

1966 r. – 40-lecie SIMP, w 1976 r. – 50-lecie 
SIMP, w 1986 r. – 60-lecie SIMP, a w 2001 r. 

– 75-lecie SIMP oraz 120 rocznicę urodzin za-

łożyciela SIMP – prof. Henryka Mierzejew-
skiego. 

Ponadto obchodziliśmy jubileusze: 
w 2000 r. – 65-lecie Oddziału Radomskiego 

SIMP, w 2005 r. – 70-lecie Oddziału Radom-

skiego SIMP. 
      Wszystkie omawiane sesje jubileuszowe 

odbywały się z udziałem przedstawicieli Za-

rządu Głównego SIMP, przedstawicieli NOT  
i władz m. Radomia oraz licznie zebranych 

członków SIMP 

Każdy jubileusz stanowił podsumowanie do-
robku działalności w minionym okresie oraz 

wytyczał kierunki prac na następne lata, 
uwzględniając wytyczne i uchwały Walnych 

Zjazdów SIMP oraz Walnych Zgromadzeń 

naszego Oddziału. 
 

                     Opracował Tadeusz Wojcieszek  
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Współpraca Radomskiego Oddziału SIMP z Radomską Radą FSNT NOT

.

        Współpraca Stowarzyszenia SIMP           

z NOT rozpoczęła się w 1951 r, gdy Zarząd 

Okręgowy NOT w Kielcach pismem L.dz. 
1/138/51 z dnia 4 lipca 1951 r. powierzył 

mandat utworzenia w Radomiu Oddziału 
NOT Kol. Edwardowi Ruttcie, działaczowi 

SIMP. W tym czasie w Radomiu było osiem 

Stowarzyszeń na różnym stopniu organizacji 
(Oddziały i Koła). 

      Zgromadzenie organizacyjne delegatów 

istniejących wówczas ośmiu oddziałów Sto-
warzyszeń Naukowo Technicznych (SIMP, 

SEP, SITLiD, PZITB, STOP, PZITS, 
SITPChem, SITK) liczących łącznie 1173 

członków (w tym SIMP 435) odbyło się 29 

września 1951 r. w Radomiu. Powołano 
pierwszy Oddział Rejonowy NOT w Radomiu 

i dokonano wyboru pierwszego Zarządu Od-

działu w 12 osobowym składzie. Ostateczne 
zatwierdzenie powołanego Oddziału i ustale-

nie budżetu nastąpiło w marcu 1952 r. 

       Po okresie organizacyjnym, w dniu 30 
czerwca 1952 r, dokonano wyboru nowego 

Zarządu Oddziału. Na 12 członków Zarządu 
Oddziału NOT, cztery osoby były członkami 

SIMP. (Edward Rutta, Stanisław Ufnalewski, 

Czesław Wojtuński, Wacław Grabowski).  
      Do podstawowych zadań i celów w dzia-

łalności Zarządu  zaliczono:  

- prowadzenie szkoleń i inne działania dla 
podnoszenia kwalifikacji kadry technicznej, 

- krzewienie postępu naukowo-technicznego 
oraz wdrażanie do przemysłu nowoczesnych 

technologii i metod pracy, 

- prowadzenie kursów przygotowawczych do 
egzaminów na wyższe uczelnie techniczne, 

- wymiana doświadczeń zawodowych, 

- pomoc w organizowaniu, prowadzeniu          
i rozwijaniu szkolnictwa technicznego śred-

niego i wyższego, 

- reprezentowanie środowiska technicznego 
wobec władz, 

- wspomaganie rozwoju przemysłu i gospo-
darki, 

- współpraca ze szkolnictwem technicznym. 

     Dominującą rolę miało Stowarzyszenie 
SIMP, jako najliczniejsze i dysponujące za-

pleczem w postaci zakładów przemysłowych 

i szkół o profilu technicznym.  Członkowie 
SIMP inspirowali i aktywnie uczestniczyli     

w ramach NOT w rozwoju postępu technicz-

nego. Zorganizowano dwie konferencje: 

„XXV lat przemysłu radomskiego i perspek-
tywy jego rozwoju” oraz wystawę: „XXV lat 

przemysłu radomskiego - jego nowoczesność  
i postęp techniczny”.  

     Ambitnym zadaniem była współpraca przy 

wdrażaniu wówczas nowego międzynarodo-
wego układu jednostek miar ISO (konferencje, 

szkolenia).   

       W 1970 r. z inicjatywy SIMP powołano 
Radomski Klub Dobrej Roboty DO-RO. 

Przewodniczącym klubu został członek SIMP, 
kol. Janusz Zieliński, a po nim funkcję tę 

sprawował długie lata Bogusław Białczak 

również członek SIMP, obaj z Zakładów Me-
talowych. 

      W pierwszej fazie swojego istnienia Klub 

korzystał z doświadczenia radomskich zakła-
dów przemysłowych biorących udział            

w pierwszym ogólnopolskim konkursie „DO-

RO”. 
       We wszystkich konkursach uczestniczyły  

zakłady, w których działały Koła Zakładowe 
SIMP, zajmując dobre lokaty, np.: 

- w I Konkursie nagrodę III stopnia uzyskały 

Zakłady Metalowe, 
- w II i III Konkursie nagrody uzyskały Za-

kłady Metalowe a nagrodę III stopnia – RWT. 

      Podjęto szeroką akcje szkoleniową z dzie-
dziny normalizacji, przy wydatnej pomocy 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.        
W pracach organizacyjnych tej akcji wyróżnili 

się koledzy „simpowcy” Feliks Jastrzębski 

i Tadeusz Wojcieszek. 
     W strukturach Rejonowego Oddziału NOT 

został powołany i działał Międzyzakładowy 

Klub Techniki i Racjonalizacji, pod przewod-
nictwem pracującego społecznie Tadeusza 

Wojcieszka z SIMP. W Klubie udzielano po-

rad prawnych i pomocy technicznej racjonali-
zatorom, szczególnie z małych zakładów         

i spółdzielni, przyczyniając się do rozwoju 
poziomu technicznego i wynalazczości 

w regionie. 

      W 1975 r. w związku z nowym podziałem 
administracyjnym kraju i utworzeniem woje-

wództwa radomskiego, Oddział Rejonowy 

NOT w Radomiu został przekształcony w Ra-
dę Wojewódzką NOT. 
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        W  dniu 03.11.1976 r. wybrano  Radę      
Oddziału. Do 10 osobowego Prezydium we-

szło trzech kolegów z SIMP; Bogusław Biał-
czak, Kazimierz Dziedzic, Marian Błoński. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został 

kol. Julian Cedro z SIMP. 
      Nasi koledzy mieli istotny wpływ na efek-

ty pracy i wizerunek Rady Wojewódzkiej 

NOT w Radomiu. 
      Oddział SIMP w Radomiu, na dzień 

31.12.1976 r, liczył 1420 członków zrzeszo-
nych w 28 kołach zakładowych i był nadal 

najliczniejszym oddziałem, spośród 13  stowa-

rzyszeń zrzeszonych w Federacji NOT na te-
renie województwa radomskiego. Wszystkie 

pozostałe stowarzyszenia zrzeszały ogółem 

4563 członków. 
      Pierwszoplanowym zadaniem Rady Wo-

jewódzkiej NOT było dokończenie budowy    

i oddanie do użytku Domu Technika.  
      Oddział Radomski SIMP i liczna część 

członków aktywnie włączyli się w realizacje 
tak szczytnego i pożytecznego zadania.  

      Poza zbiórką pieniędzy koledzy z SIMP, 

szczególnie z kół zakładowych, wnieśli ol-
brzymi wkład pracy społecznej w projektowa-

niu i wykonawstwie oprzyrządowania do bu-

dowy, wyposażenia i wystroju Domu Techni-
ka. 

      Na szczególne wyróżnienie zasługują ko-
ledzy z Kół Zakładowych przy: Zakładach 

Metalowych, Radomskiej Wytwórni Telefo-

nów, Techmatransie i Wytwórni Części Za-
miennych. 

      W dniu 20.12.1977 r. nastąpiło uroczyste 

oddanie Domu Technika do użytkowania Ra-
dzie Wojewódzkiej NOT i sfederowanym      

w niej Stowarzyszeniom. 

      Dom Technika wybudowano kosztem     
25 900 000 zł z bardzo duzym  udziałem 

i wsparciem finansowym członków SIMP       
i zakładów branży mechanicznej. 

     Oddział SIMP we współpracy z RW NOT 

rozwijał ożywioną działalność w zakresie: 
- podnoszenie rangi i roli mistrza w zakładzie 

pracy; 

- specjalizacji zawodowej inżynierów; 
- organizacji konkursów, np. oszczędności pa-

liw, energii oraz bhp; 
- współudział w organizacji Turniejów Mło-

dych Mistrzów Techniki; 

- współdziałanie z zakładami pracy w przygo-
towywaniu konkursów „DO-RO”.   

       Powołana w 1976 r. komisja pod prze-
wodnictwem członka SIMP kol. Bogusława 

Białaczka organizowała coroczne konkursy    
o nagrody „Za wybitne osiągnięcia w dziedzi-

nie techniki”. 

      Oddanie do użytku Domu Technika po-
zwoliło na zorganizowanie biblioteki tech-

nicznej oraz czytelni książek i czasopism 

technicznych, krajowych i zagranicznych.      
Zorganizowana została baza szkoleniowa        

i laboratorium do nauki języków obcych. 
      Od 1978 r. Stowarzyszenie SIMP aktyw-

nie uczestniczy w organizowanych w ramach 

Rady NOT, Radomskich Dniach Techniki     
w celu prezentacji dorobku i rozwoju tech-

nicznego regionu oraz twórców nowatorskich 

rozwiązań technicznych. 
      RDT służyły również wzmacnianiu inte-

gracji środowiska technicznego. W czasie 

trwania RDT organizowane były: konferencje, 
sympozja, prelekcje, odczyty i wycieczki 

techniczne. 
       I Radomskie Dni Techniki odbyły się      

w dniach od 18 – 22 września 1978 r. podczas 

ich trwania zorganizowano 30 imprez nauko-
wo-technicznych,w  tym: 8 wystaw, 12 sym-

pozjów i konferencji, 5 odczytów, 2 wyciecz-

ki. Podobne organizowane RDT odbyły się 
jeszcze w latach: 1979,  1980,  1981. 

        Dla zapewnienia samodzielności finan-
sowej Rady Wojewódzkiej NOT w Radomiu 

w kwietniu 1979 r. został powołany Zespół 

Usług Technicznych, jako jednostka gospo-
darcza na pełnym własnym rozrachunku eko-

nomicznym. Zespół zmieniał nazwy, lecz 

działa do dziś. Obecnie, jako Ośrodek Inno-
wacji Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych. 

Rzeczoznawcy SIMP, wykonując szeroki za-

kres prac, w znacznej mierze, przyczyniają się 
do pomnażania majątku RR FSNT NOT 

w Radomiu. 
      Sytuacja gospodarcza i społeczna przeło-

mu lat 70-tych i 80-tych niekorzystnie wpły-

nęła na działalność stowarzyszeniową,            
a wprowadzenie stanu wojennego „sparaliżo-

wało” działalność. Jednak w tym okresie na-

dal byliśmy najliczniejszym Oddziałem na te-
renie Radomia. W dniu 31.12.1981 r. Radom-

ski Oddział SIMP liczył 1738 członków  dzia-
łających w 37 kołach zakładowych. 

      Kolejne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze RW NOT odbyło się 3 września 
1982 r. Przewodniczącym RW NOT z manda-

tu WKTiR został Bogusław Białczak członek 
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SIMP i WKTiR, ponadto pracownik naukowy 
WSI w Radomiu.  

       Kol. Bogusław Białczak funkcję prze-
wodniczącego pełnił do 1993 roku. 

      W skład 5 osobowego Prezydium Rady 

OW NOT został również wybrany kol. Kazi-
mierz Dziedzic, jako Sekretarz Rady. 

 kol. Julian Cedro został Przewodniczącym 

Komisji do Spraw Nagród NOT „Za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie techniki”. kol. Ma-

rian Błoński został Przewodniczącym Komite-
tu ds. Koordynacji Rozwoju Techniki 

     Komisja do Spraw Nagród NOT powoła   

w 1976 r, działająca pod przewodnictwem kol. 
Bogusława Białaczka a następnie kol. Juliana 

Cedro organizowała coroczne konkursy, cie-

szące się znacznym zainteresowaniem, w któ-
rych znaczące sukcesy odnosili koledzy 

z branży mechanicznej, przeważnie członko-

wie SIMP. Ogółem w latach 1976 – 1989 
przygotowano 13 konkursów, przeważnie or-

ganizowanych w ramach  Radomskich Dni 
Techniki. Ogółem na wszystkie konkursy 

wpłynęło 156 zgłoszeń. 

     Podsumowując statystycznie, 60 % 
wszystkich nagród w konkursach otrzymali 

członkowie SIMP. 

     Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrz-
nych w październiku 1983r. oraz w paździer-

niku 1985r. zorganizowano kolejne RDT        
w ramach, których SIMP zorganizował trzy 

konferencje naukowo-techniczne: 

1.Obrabiarki sterowane numerycznie; 
2.Materiałochłonność i energochłonność pro-

cesów technologicznych w zakładach 

przemysłowych; 
3.Wykorzystanie elementów spiekanych         

w procesach technologicznych. 

Zorganizowano również Sejmik Młodej Kadry 
Technicznej, poświęcony zagadnieniu wyna-

lazczości pracowniczej. 
     W roku 1986 zorganizowano  VII Radom-

skie Dni Techniki, w których SIMP wziął ak-

tywny udział, będąc współorganizatorem kon-
ferencji nt. „Aktualny stan i perspektywy 

rozwoju automatyzacji i robotyzacji prac pro-

dukcyjnych”. 
     W 1987 r. w ramach VIII RDT podsumo-

wano współzawodnictwo o tytuł „Mistrz Ra-
cjonalizacji” i „Przodujący Klub Techniki        

i Racjonalizacji”. Najlepsze wyniki w tym 

Konkursie osiągnęli koledzy SIMP-owcy – 
racjonalizatorzy z Zakładów Metalowych         

i Radomskiej Wytwórni Telefonów. 

      W uznaniu zasług dla rozwoju działalności 
RW NOT w Radomiu Rada nadała członkowi 

SIMP kol. Bogusławowi Białczakowi tytuł 
Honorowego Przewodniczącego Rady. 

      Do najważniejszych osiągnięć w tym 

okresie należy zaliczyć skuteczne pokonywa-
nie przez Zarząd trudności ekonomicznych 

związanych z utrzymaniem majątku Radom-

skiej Federacji. 
     Podczas IX Radomskich Dni Techniki or-

ganizowanych w 1989 r. w bardzo trudnych 
uwarunkowaniach zewnętrznych, SIMP zor-

ganizował dwie konferencje naukowo-

techniczne o tematyce: 
- nowe technologie w budowie maszyn; 

- doskonalenie eksploatacji środków trwałych. 

     Niestety, sytuacja gospodarcza lat 80-tych  
i upadłości kolejnych zakładów skutkowały 

osłabieniem działalności stowarzyszeń, a tym 

samym RR FSNT NOT, wystąpiły trudności 
w podejmowaniu i realizacji przyjętych pla-

nów oraz programów działania. 
Były problemy z niewystarczającą frekwencją 

na zebraniach Radomskiej Rady, trudności 

w ujednoliceniu poglądów w sprawach go-
spodarczych i dotyczących zarządzania posia-

danym majątkiem.  

     Kurczące się zaplecze w postaci zakładów 
produkcyjnych oraz brak jednoznacznie okre-

ślonych celów, motywujących do działania, 
powoduje wyraźny spadek liczby członków     

i ograniczoną aktywność stowarzyszeń. 

     Rosnące trudności finansowe powodują 
ograniczenia lokalowe dla stowarzyszeń oraz  

ograniczanie działań i wspólnych projektów, 

zachęcających członków do pozostania w Fe-
deracji oraz wstępowania do stowarzyszeń 

nowych młodych członków. 

Praktycznie zanika podstawa działalności Fe-
deracji, czyli wspólna działalność statutowa. 

Działalność i istnienie Federacji staje się coraz 
bardziej tylko formalnością. 

      W stosunkowo dobrej kondycji pozostają 

stowarzyszenia mające ustawowe uprawnienia 
do wykonywania działalności usługowej oraz 

zaplecze w postaci dużych zakładów, szcze-

gólnie dotowanych z budżetu państwa. 
     Powstała sytuacja ogranicza także możli-

wości aktywnego udziału naszego Stowarzy-
szenia w bardzo ograniczonej działalności Fe-

deracji.  

      Pomimo trudności i niekorzystnych uwa-
runkowań zewnętrznych członkowie Radom-

skiego Oddziału  SIMP włączają się do        
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wszystkich celowych i pożytecznych działań 
w ramach RR FSNT NOT.  

      Zarząd Oddziału uczestniczył w pracach 
integracyjnych, związanych z przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej. Członek Zarządu, 

kol. Zdzisław Majewski, skierowany przez 
Zarząd Oddziału do pracy w Zespole ds. Unii 

Europejskiej przy RR SFNT NOT w  Rado-

miu, w dwuosobowym zespole opracował pro-
jekt pt.: „Inżynierowie, technicy i przedsię-

biorcy w Unii Europejskiej”. Projekt został 
przyjęty i zrealizowany z funduszy UE. 

     Po kilkuletniej przerwie, w celu zaakcen-

towania istnienia RR FSNT NOT w Radomiu, 
wznowiono organizację Radomskich Dni 

Techniki.  

     W dniach od 12 do 20 października 2007 r. 
w Domu Technika NOT odbyły się XX Ra-

domskie Dni Techniki, 

     SIMP zdefiniował i zrealizował cele, które 
powinny być motywem przewodnim w orga-

nizacji Radomskich Dni Techniki. 
Działając w swoim zakresie, celem nadrzęd-

nym Stowarzyszenia SIMP było, zaintereso-

wać działalnością NOT następujące grupy: 
1. Młodzież szkolną i studencką, jako przy-

szłych aktywnych członków Stowarzysze-

nia, którzy nie będąc obciążeni przyzwy-
czajeniami, będą aktywni i skuteczni na 

miarę współczesnych realiów i potrzeb. 
 2. Przedsiębiorców rejonu radomskiego, jako 

     potencjalnych klientów dla działalności 

     usługowej RR FSNT NOT. 
 3. Osoby zainteresowane problemami, tech-

nicznymi, aby każdy zainteresowany  mógł 

znaleźć wsparcie, informacje i pomoc w 
RR FSNT NOT, łącznie z uwzględnieniem 

potrzeb seniorów, którzy z oddaniem 

uczestniczą we wszystkich „imprezach” or-
ganizowanych przez Radomską Radę i po-

szczególne Stowarzyszenia. 
Zamierzone cele Stowarzyszenie zaplanowało 

i zrealizowało poprzez: 

1. Przygotowanie cyklu sympozjów i prelek-
cji. 

2. Zorganizowanie pokazów wyjazdowych na 

teren Politechniki Radomskiej: 
- Instytut Budowy Maszyn, 

- Instytut Eksploatacji Pojazdów i Ma-
szyn. 

 3. Zaproponowanie wyróżniającym się przed-

siębiorcom regionu radomskiego możliwości 
wystawienia w Budynku Domu Technika 

NOT, swoich wyrobów i zaprezentowania 

osiągnięć technologicznych, organizacyjnych i 
produkcyjnych. 

      Realizacja celów i przebieg wydarzeń       
w dniu 16.10.2007 określanym w prospekcie 

 RDT,   jako „DZIEŃ MECHANIKA”.   

     Prelekcje pod w wiodącym tytułem „No-
woczesne technologie” rozpoczęły się dwoma 

referatami dotyczącymi „nanotechnologii”, 

technologii rozwojowej o praktycznie nieo-
graniczonych możliwościach. 

      Następnie, nowoczesne technologie wyko-
rzystywane w swoich przedsiębiorstwach 

omawiali przedstawiciele wystawców, którzy 

prezentowali swoje wyroby na towarzyszącej 
wystawie. 

-- „Zastosowanie nanostruktur w technice       

i medycynie” - dr inż. Andrzej Kotnarowski, 
adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politech-

niki Radomskiej, omówił znaczenie nanotech-

nologii w rozwoju gospodarki światowej pod-
kreślając wagę, jaką do rozwoju nanonauki     

i nanotechnologii przywiązują kraje o naj-
większych i najnowocześniejszych gospodar-

kach. Przedstawił historię rozwoju nanotech-

nologii, jej dzień dzisiejszy oraz perspektywy. 
--   „Wpływ nanonapełniaczy na własności 

ochronne i dekoracyjne powłok polimero-

wych”.-- prof. nadzw. dr hab. inż. Danuta 
Kotnarowska z Wydziału Mechanicznego Po-

litechniki Radomskiej omówiła wpływ nano-
napełniaczy na własności powłok polimero-

wych, w szczególności na ich odporność na 

erozję, ścieranie i zarysowanie. 
-- „Nowoczesne technologie obróbki metali” – 

inż. Jakub Miłosz zastępca Głównego Techno-

loga w P.P.H. RADMOT omówił genezę i hi-
storię obróbki skrawaniem sięgającą XVIII 

wieku. Następnie przedstawił obecny poziom 

technologii skrawania ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na dynamiczny rozwój obróbki 

na obrabiarkach CNC oraz stosowanego opro-
gramowania CAD/CAM, wspomagającego 

wytwarzanie. 

-- „Prezentacja technologii CDMA i jej zasto-
sowanie do transmisji głosu i danych” - mgr 

inż. Wojciech Sułkowski kierownik grupy 

produktów CDMA zaprezentował możliwości 
oraz perspektywy dalszego rozwoju technolo-

gii CDMA na przykładzie terminali abonenc-
kich, produkowanych przez Radomską Wy-

twórnię Telekomunikacyjną S.A.. 

. W wystawie uczestniczyło siedem zakładów 
produkcyjnych, przedsiębiorców z branży                            
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  elektro-mechanicznej. Zakłady wystawiały 
swoje wyroby i prezentowały osiągnięcia 

w różnych formach z reguły na bardzo wyso-
kim poziomie. 

-- Zwiedzanie laboratoriów Politechniki Ra-
domskiej. 

 Szczególne zainteresowanie zwiedzaniem 

wykazali koledzy seniorzy, w  większości 
dawni absolwenci tej uczelni oraz uczniowie 

klas maturalnych szkół technicznych będą-

cych przed wyborem kierunku i miejsca przy-
szłych studiów. 

Zwiedzono dwa instytuty: 

- Instytut Budowy Maszyn, 
- Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. 

 Spotkanie cieszyło się nadspodziewanie 
bardzo dużym zainteresowaniem. (około 120 

osób) 

     W Instytucie Budowy Maszyn  kierowa-
nym przez dr Zbigniewa Siemiątkowskiego, 

prezentowano nowoczesne obrabiarki stero-

wane numerycznie. 
     W Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Ma-

szyn kierowanym przez dr inż. Mirosława    
Gidlewskiego uczestnicy zapoznali się             

z laboratoriami i badaniami prowadzonymi 

w Instytucie. 
     W dniach 9 do 17 października 2008 roku 

odbyły się kolejne XXI Radomskie Dni Tech-

niki, w których Radomski Oddział SIMP ak-
tywnie uczestniczy  organizując „Dzień Me-

chanika” w dniu 16.10.2008 r.  

     Odbyły się następujące sympozja i prelek-
cje: 

      -  Sympozjum na temat ochrony własności 
patentowej „Wzory przemysłowe podstawy 

zgłoszenia i ochrona” organizowane wspólnie 

z WKTiR. Sympozjum poprowadziła Pani 
mgr Elżbieta Dobosz z Urzędu Patentowego. 

Dość szczegółowo zapoznając uczestników     

z zasadami i kosztami zgłoszeń do ochrony 
patentowej wzorów przemysłowych na tere-

nach Polski, Unii Europejskiej i innych pań-
stw. 

- Kol. Tadeusz Wojcieszek wiceprezes Od-

działu SIMP w Radomiu wygłosił prelekcję 
„Historia SIMP ze szczególnym uwzględnie-

niem Oddziału Radomskiego”. Omówił po-

wstanie Stowarzyszenia, aktywność człon-
ków, z których wielu zasłużyło się  znakomi-

cie na polu nauki polskiej i światowej oraz 

rozwoju i organizacji przemysłu. 

- Prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska z Po-
litechniki Radomskiej, członek Zarządu Od-

działu SIMP w Radomiu wygłosiła wykład 
„Wpływ warunków eksploatacyjnych na stan 

powierzchni powłok polimerowych”. Profesor 

Kotnarowska w swoim wykładzie przedstawi-
ła znaczenie powłok ochronnych, w tym po-

włok polimerowych, dla niezawodności eks-

ploatowanych obiektów technicznych 
- Dr inż. Andrzej Kotnarowski z Politechniki 

Radomskiej, wiceprezes Oddziału SIMP 
w Radomiu wygłosił wykład „Modyfikacja 

środków smarowych za pomocą nanocząste-

czek metali”. Dr Andrzej Kotnarowski we 
wprowadzeniu do swojego wykładu zapoznał 

zebranych z rozwojem stosunkowo nowej 

dziedziny naukowej, jaką jest nanotechnologia 
i ze znaczeniem, jakie do jej rozwoju przy-

wiązują przodujące gospodarki świata. 

     - Dr inż. Michalczewski z Politechniki Ra-
domskiej członek Zarządu Oddziału SIMP     

w Radomiu wygłosił wykład „Napędy hybry-
dowe i ogniwa paliwowe w pojazdach przy-

szłości” Wykład dra inż. Andrzeja Michal-

czewskiego poświęcony był innowacyjnym 
rozwiązaniom stosowanym w pojazdach sa-

mochodowych. Głównym kierunkiem rozwoju 

samochodów będzie ograniczenie emisji CO2  
(a wiec redukcja zużycia paliwa) oraz związ-

ków toksycznych. Cele te mogą zostać zreali-
zowane przez stosowanie napędu hybrydowe-

go i ogniw paliwowych  

      W przerwie wręczono odznaczenia dla ko-
legów: 

- Kol. prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska - 

Złota Honorowa Odznaka SIMP, 
- Kol. dr inż. Andrzej Michalczewski – Srebr-

na Honorowa Odznaka SIMP, 

  - Kol. mgr inż. Andrzej Koziarski – Złota 
Odznaka Honorowa NOT. 

     Chętni mogli udać się autokarem z pod 
Domu Technika, w celu zapoznania się z no-

woczesnymi technologiami, maszynami           

i urządzeniami. 
     Podobnie, jak w roku ubiegłym zwiedzono 

dwa Instytuty: 

- Instytut Budowy Maszyn, 
- Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 

    Spotkanie cieszyło się nadspodziewanie 
bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie 

w śród młodzieży klas maturalnych, będących 

w przededniu podjęcia decyzji o wybraniu 
kierunku i miejsca studiów.   
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     W tym dniu zakłady regionu mogły wy-
stawiać swoje wyroby i prezentować osią-

gnięcia.  
     Na wyróżnienie zasługuje prezentacja 

„P.P.H RAMOT Jan Stańczyk” Wola Gutow 

ska, polegająca na wystawieniu wyrobów pre-
zentujących możliwości technologiczne za-

kładu oraz przedstawieniu interesującej pre-

zentacji multimedialnej. 
     W kolejnych XXII Radomskich Dniach 

Techniki w dniach od 9 do 17 października 
2009 roku  znaczącą pozycją był zorganizo-

wany, w dniu 12.10.2009r., przez Radomski 

Oddział SIMP „Dzień Mechanika”. 
1. Podobnie jak w latach poprzednich zorga-

nizowano zwiedzanie laboratoriów Politech-

niki Radomskiej , cieszące się dużym zainte-
resowaniem uczniów klas maturalnych szkół o 

profilu mechanicznym 

2. Wygłoszono prelekcje: 
- „Dotychczasowe osiągnięcia oraz rozwój 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Ra-
domskiej” – dr inż. Andrzej Michalczewski, 

- „Modułowy system broni strzeleckiej, jako 

przyszłościowe uzbrojenie żołnierzy” – mgr 
inż. Krzysztof Kozieł, 

- „Paliwa przyszłości w pojazdach samocho-
dowych” – dr inż. Andrzej Michalczewski, 

- „Gazowe zasilanie pojazdów samochodo-
wych” – dr inż. Ryszard Wołoszyn 

3.   Prezentacje zakładów przemysłowych re-

gionu.  
     W 2009 roku na wyróżnienie zasłużyła Fa-

bryka Broni w Radomiu prezentując szeroki 

asortyment broni strzeleckiej. Od egzemplarzy 
przedwojennych do nowoczesnej broni strze-

leckiej wyposażonej w noktowizor i specjali-
styczne przyrządy celownicze. Zaprezentowa-

no również oryginalne egzemplarze rowerów 

będących na wyposażeniu wojska polskiego 
przed II wojną światową. 

     W ramach współpracy z Radomską Radą 

FSNT NOT od kilku lat organizowane są cy-
kliczne spotkania na temat ochrony własności 

przemysłowej, na które zapraszani są przed-

siębiorcy i młodzież szkół średnich. 
        Oddział SIMP jest reprezentowany przez 

dwóch członków SIMP w Radomskiej Radzie 
i jednego członka SIMP w Zarządzie Radom-

skiej Rady SNT NOT. 

 
Opracowali: Zdzisław Majewski, 

                     Tadeusz Wojcieszek

 

                                       

 
SIMP w Fabryce Broni (Zakładach Metalowych) 

Kolebce Stowarzyszenia w Radomiu 

 

 Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w1918 r. postanowiono stworzyć własny 

przemysł obronny. Centralny Zarząd Wy-

twórni Wojskowych zadecydował w roku 
1922 o budowie Państwowej Wytwórni Broni 

w Radomiu  Już, w 1925 r. podjęto  produk-

cję. 
  Na mocy rozporządzenia Rady Mini-

strów dn. 22 kwietnia 1927 r. zakład otrzymał 
nazwę Fabryka Broni w Radomiu. 

 Podstawowa kadra kierownicza i inżynie-

ryjna była  spoza Radomia głównie z War-
szawy. Wielu z nich było związanych z Ko-

łem Mechaników oraz z aktywem SIMP-u na 

czele z jego założycielem Henrykiem Mierze-
jewskim, oraz Stanisławem Płużańskim głów-

nym inspiratorem powstania oddziału w Ra-
domiu. 

  Już w roku 1926 powołano Koło SIMP 

przy Fabryce Broni, które 11 kwietnia 1935 r. 

przekształciło się pierwszy w kraju Oddział 

Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Pol-
skich (SIMP - Radom).  

  

Prezesem Oddziału został inż. Eustachy 
Gutkowski, zastępcami: inż. Tadeusz Ankow-

ski, inż. Janusz Tymowski, sekretarzem –  inż. 

Ludomir Dzierżanowski,   skarbnikiem --inż. 
Witold Ulatowski.  

Oddział liczył 40 członków w większości 
pracowników Państwowej Fabryki Broni. 

       Celem Oddziału było m.in.: propagowa-

nie postępu technicznego, aktywny udział       
w działalności szkoleniowej, współpraca 

z Radomskim Towarzystwem Kursów Tech-

nicznych. 
 Pomimo, że SIMP w tym okresie był or-

ganizacją elitarną (członkiem mógł zostać tyl-
ko inżynier) sukcesywnie rośnie liczba człon-

ków. W roku 1936 Oddział Radomski liczy 50 

członków.  
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Oddział, za główne kierunki działalności 
przyjął następujące zadania; działalność szko-

leniowo-odczytową, organizację kół zakłado-
wych oraz sekcji specjalistycznych, propago-

wanie czytelnictwa literatury technicznej, 

działania w kierunku rozwoju techniki (nowo-
czesnych, wysokiej jakości wyrobów, oraz 

problemów energetycznych i motoryzacyj-

nych)  
 W ramach SIMP działają różne komisje, 

wśród których wyróżniała się Komisja Szko-
leniowo-Odczytową, której działalność ukie-

runkowana była głównie na szkolenie i do-

kształcanie pracowników, co przy braku wy-
kwalifikowanej kadry miało kolosalne zna-

czenie w wytwarzaniu znanych z wysokiej, 

jakości wyrobów. 
 W czasie wojny Stowarzyszenie nie dzia-

łało, podobnie jak w całym kraju, wielu jego 

członków brało udział w ruchu oporu, wielu 
nie przeżyło tych ciężkich lat. 

 Działania okupanta w przejętej Fabryce  
były bezwzględne. W akcie zemsty i w celu 

zastraszenia w dniu 22.10.1942 r. na oczach 

zebranej pod przymusem załogi powieszono 
26 pracowników. 

 Do reaktywowania zorganizowanej formy 

działalności SIMP w Zakładach Metalowych 
(dawnej Fabryce Broni) doszło w 1949 roku. 

Funkcję przewodniczących zakładowej orga-
nizacji SIMP pełnili kolejno: 

 Jan Grudziel (1950—1956), inż. Henryk 

Banaszyński(1956—1958), inż. Stanisław 
Kozłowski (1959 –1963), inż. Stanisław An-

dryanski (1964 –1967), Aleksander Piwowar-

czyk (1967 –1975), dr inż. Bogusław Białczak 
(1975 –1986), inż. Krzysztof Złotowski (1987 

–1997) 

Ze względu na specyficzny charakter pro-
dukcji w Zakładach Metalowych rozwijające 

się w szybkim tempie koło miało ograniczenia 
w utrzymywaniu więzi z pozostałymi kołami 

Oddziału Radomskiego. Wobec powyższego 

w roku 1954 władze Stowarzyszenia zdecy-
dowały o powołaniu przy Zakładach Metalo-

wych Oddziału SIMP Radom II zrzeszającego 

wówczas 9 kół wydziałowych 
     Następuje dynamiczny rozwój Oddziału. 

Przyjmowano do SIMP nawet osoby niespeł-
niające wymogów wykształcenia. W tych wa-

runkach stan liczbowy Oddziału II w roku 

1957 osiąga ponad 800 członków. Wobec ta-
kiego zjawiska występującego w całym kraju 

uchwałą władz naczelnych postanowiono za 

konieczne dokonanie weryfikacji, W wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji pozostało 270 

członków zrzeszonych w 9 kołach wydziało-
wych. 

Pierwszym przewodniczącym Zarządu 

Oddziału II został kol. inż. Jan Grudziel. 
Za wiodące zadania realizowane przez Za-

rząd uznano działania na rzecz doskonalenia 

zawodowego załogi Zakładu. Zorganizowano 
jednoroczny kurs przygotowawczy dla techni-

ków z długoletnią praktyką zawodową do eg-
zaminów na stopień inżyniera. 11 uczestników 

tego kursu zdało egzamin przed Państwową 

Komisją Kwalifikacyjno-Weryfikacyjną przy 
Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł 

inżyniera mechanika 

Z inspiracji SIMP w roku 1959 przy Za-
kładach Metalowych zorganizowano trzylet-

nią Szkołę Mistrzów finansowaną przez MPC, 

w dwa lata później zorganizowano Trzyletnie 
Technikum Mechaniczne dla Pracujących. 

 Do dalszego rozwoju Zakładu niezbędną 
była kadra techniczna z wyższym wykształce-

niem. Jej brak postanowiono uzupełnić po-

przez utworzenie w Radomiu wyższej uczelni 
technicznej.  

W tym celu powołano Komisję Organiza-

cyjną w skład, którego z Zakładów Metalo-
wych weszli: mgr inż. Jerzy Dickman – dyrek-

tor Zjednoczonych Zakładów Wyrobów Meta-
lowych w Radomiu w skład, których wchodzi-

ły Zakłady Metalowe, mgr inż. Stanisław 

Strupczewski – dyr. techn. Zakładów Metalo-
wych oraz przedstawiciele zakładowej organi-

zacji SIMP Józef Adamski i Feliks Jastrzębski 

 
 

 

 
 

      
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Komisja Organizacyjna WSI w Radomiu 

(1949 r.) Od lewej siedzą: mgr inż. Euge-

niusz Wasilewski, mgr inż. Stanisław Srtup-

czewski, mgr inż. Jerzy Dickman, mgr inż. 

Tadeusz Wichert. Stoją od lewej: Józef Ad-

amski, Feliks Jastrzębski 
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Komisja ta w listopadzie 1949 r. wystąpiła do 
Ministerstwa Oświaty z wnioskiem o utwo-

rzenie w Radomiu Wieczorowej Szkoły Inży- 
nierskiej. Ministerstwo Oświaty 13 stycznia 

1950 r. wydało zezwolenie na otwarcie w roku 

akademickim 1950/51 Wieczorowej Szkoły 
Inżynierskiej (z wydziałem mechanicznym). 

Po uzyskaniu zezwolenia powołano. Ze-

spół Organizacyjny w skład, którego z Zakła-
dów Metalowych weszli Józef Rusek, Broni-

sław Pająk i Stefan Stanisławek. (członkowie 
SIMP) 

      Zasadniczą część pierwszej kadry wykła-

dowców WSI stanowili inżynierowie z Zakła-
dów Metalowych byli to: mgr inż. Wincenty 

Gruszczyński, mgr inż. Stanisław Cygański, 

mgr inż. Bogusław Białczak, mgr inż. Wacław 
Jaśkiewicz, mgr inż. Kazimierz Gorgul, mgr 

inż. Jerzy Tatar, mgr inż. Antoni Szymański. 

WSI w dalszych latach przekształcona zo-
stała w uczelnię dzienną, a następnie w 1998 

roku w Politechnikę Radomską im. Kazimie-
rza Pułaskiego. 

Liczna grupa inżynierów zasilała kadrę 

nauczycielską szkół technicznych, jako tzw. 
nauczyciele dochodzący. 

Działalność SIMP znalazła uznanie w ów-

czesnej dyrekcji. Wymowny jest fakt, że Za-
kłady Metalowe im. Gen. Waltera w Radomiu 

został zbiorowym członkiem Stowarzyszenia 
z legitymacją nr 1. 

Organizowano również inne formy dzia-

łalności sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji, 
a mianowicie: odczyty, filmy, kursy specjali-

styczne, wyjazdy na Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, konkursy, wymiana doświadczeń 
z innymi pokrewnymi zakładami. 

  Na koniec 1974 r. zakładowa organizacja 

SIMP liczy 571 członków, skupionych w 11 
kołach wydziałowych. 

W listopadzie 1961 r. decyzją ZG SIMP 
następuje połączenie Oddziałów I i II. Powsta-

je Oddział SIMP w Radomiu. 

Pomimo nowych warunków organizacyj-
nych struktury organizacyjne SIMP w Zakła-

dach Metalowych pozostały niezmienione, 

zamiast Zarządu Oddziału II utworzono poza-
statutową strukturę Zarząd Kół Zakładowych. 

Wytworzyła się niejednoznaczna sytuacja or-
ganizacyjna w reprezentowaniu kół wobec 

Oddziału.  

Współpraca z powstałym w zakładzie 
Klubem Techniki i Racjonalizacji przynosiła 

obustronne korzyści. Organizowano wspólne 

szkolenia konkursy itp. Członkowie Klubu by-
li jednocześnie członkami SIMP. 

Z inspiracji politycznych w 1975 r. po-
wstał Wojewódzki Klub Techniki i Racjonali-

zacji. Organizacja,  której praktycznie ilość 

członków była nie do zweryfikowania (brak 
składek członkowskich) Organizacja ta w ro-

ku 1981 została pełnoprawnym członkiem 

Rady Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej 
Organizacji Technicznej. W tej sytuacji część 

działaczy zaangażowała się w pracę na rzecz 
tej organizacji. Ówczesny przewodniczący 

Zarządu Kół Zakładowych został prezesem 

Rady OW NOT z mandatu WKTiR. 
Zjawisko takie mimo wzrastającej liczby  

członków miało negatywny wpływ na aktyw-

ność Stowarzyszenia na terenie Zakładu. Koła 
wydziałowe nie mogły być partnerem w kon-

taktach z dyrekcją. 

Pomimo niesprzyjającej struktury organi-
zacyjnej działalność SIMP-u rozwijała się.  

Należy podkreślić wkład zakładowej or-
ganizacji SIMP i Zakładów w budowę odda-

nego do użytku w 1977 r. Domu Technika.  

       Kol. Władysław Wiszniewski założył      
w 1976 r. Klub Mistrza, którego wszyscy 

członkowie byli również członkami SIMP.  

Zarząd Klubu reprezentował kadrę mi-
strzowską wobec dyrekcji, organizował: spo-

tkania towarzyskie, odczyty, prelekcje wyjaz-
dy specjalistyczne do innych zakładów, a tak-

że coroczne wycieczki na Międzynarodowe 

Targi Poznańskie. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kol,  Julian Cedro w 1986 roku był inicjato-
rem i współorganizatorem kursu komputero-

wego dla członków SIMP, z zakresu podstaw 
programowania. Przyczynił się również do 

powstania Oddziału Wojewódzkiego Sekcji 

Obrabiarek i Narzędzi, działającej praktycznie 
na terenie Zakładów, której kolejno przewod-

Członkowie Klubu Mistrza na Targach Poznańskich 
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niczą inż. Stanisław Dzikowski, mgr inż. Jan 
Lalak, inż. Waldemar Szajewski.  

Na terenie Zakładu działała Sekcja Tech-
niki Uzbrojenia, której kolejno przewodniczy-

li: ppłk inż. Henryk Staniec, inż. Ryszard-

Chełmicki, mgr inż. Kazimierz Szczepański, 
 mgr inż. Andrzej Jęczmyk. 

 Pracowała Komisja ds. Specjalizacji Za-

wodowej Inżynierów. 
 Kilkunastu kolegów uzyskało specjaliza-

cje zawodowe, wielu zdobyło tytuł „Rzeczo-
znawca SIMP.” 

 Z inicjatywy inż. Andrzeja Strzelca zor-

ganizowano szkolenie oraz pracownię kompu-
terową w zakresie komputerowego wspoma-

gania prac inżynierskich. 

W okresie powojennym w Zakładach Me-
talowych prócz produkcji dla potrzeb wojska 

wytwarzano także: klucze płaskie i oczkowe, 

zamki, piasty rowerowe, domowe i przemy-
słowe maszyny do szycia, maszyny do pisa-

nia, prasowarki elementy pneumatyki.  
      Członkowie SIMP zatrudnieni w działach 

głównego konstruktora i głównego technologa 

mieli znaczący wkład w opracowaniach no-
woczesnych konstrukcji i technologii. Zapro-

jektowano wiele konstrukcji urządzeń techno-

logicznych, zmodernizowano wiele obrabia-
rek. Członkowie SIMP brali udział w ruchu 

wynalazczym zgłaszając patenty i liczne pro-
jekty wynalazcze.   

W latach 1978--88 zespoły SIMP z Zakła-

dów Metalowych 7-krotnie otrzymywały na-
grody „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

techniki” w konkursach organizowanych 

przez OW NOT. Osiągnięcia  przedstawiane 
były podczas Radomskich Dni Techniki. 

Wielu doświadczonych kolegów działało 

społecznie w strukturach Oddziału Radom-
skiego SIMP. 

W dn. 08.02.1999 r. z inicjatywy ppłk rez. 
mgr inż. Lucjana Bródki zorganizowano sym-

pozjum. „Dziś i jutro Zakładów Metalowych” 

Referat wprowadzający wygłosił kol. mgr inż. 
Andrzej Jęczmyk W spotkaniu udział wzięli 

parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, przed-

stawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, przedstawiciele świata nauki, związków 

zawodowych, organizacji naukowo technicz-
nych przemysłu obronnego. Tematem sympo-

zjum była sytuacja ekonomiczna Zakładów 

oraz sytuacja przemysłu obronnego kraju.     
W wyniku dyskusji zawiązał się Społeczny 

Komitet Ratowania Przemysłu Obronnego w 

Radomiu, który wystąpił z pismem do prezy-
denta RP, marszałków sejmu, senatu i premie-

ra przedstawiając aktualną sytuację przemysłu 
obronnego, z apelem o interwencję. 

     Z różnych przyczyn los wielkich zakładów 

zbrojeniowych był przesądzony politycznie      
i apele takie nie mogły wiele zmienić. 

      Jednak należy stwierdzić, ze był to jeden    

z nielicznych głosów środowiska techniczne-
go w sprawie upadającego przemysłu.  

Trzeba być też świadomym., że oprócz 
uwarunkowań zewnętrznych obejmująca wy-

sokie stanowiska nieprzygotowana do zarzą-

dzania w nowych warunkach kadra, także 
techniczna, powodowała nieodwracalne szko-

dy. 

       Z inicjatywy kol inż. Andrzeja Strzelca 
powstał w 1997 roku Związek Zawodowy 

Kadry Technicznej i Ekonomicznej. Pozwoli-

ło to przy wzrastającym dyktacie związków 
zawodowych mieć chociaż minimalny wpływ 

na podejmowane decyzje administracji Zakła-
du, szczególnie w sprawach płacowych            

i zwolnień grupowych.  

      W dniu 13.11.2000 r. Sąd Rejonowy        
w Radomiu ogłasza upadłość Zakładów Meta-

lowych „Łucznik.”. Działalność SIMP, jako 

organizacji ustaje. 
      Natomiast 14 lipca 2000 r. zostaje powo-

łana spółka pod nazwą Fabryka Broni „Łucz-
nik”-Radom Sp. z o.o.  

Początkowo zarówno Zarząd Spółki, jak     

i kadra techniczna nie przejawiają chęci zało-
żenia koła SIMP. 

      Z biegiem lat sytuacja ulega zmianie. 

Przy pomocy organizacyjnej kol. mgr inż. 
Andrzeja Jęczmyka w dn. 17.11.2006 r. na 

zebraniu założycielskim powołano koło SIMP 

liczące 12 członków. 
Przewodniczącym zostaje wybrany kol. inż. 

Janusz Chętkiewicz 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Spotkanie Zarządu Oddziału z Prezesem 

 Fabryki Broni mgr inż. Tomaszem Nitą 
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     Koło przy fabryce Broni „Łucznik” w dn. 

15.05.2006 r. organizuje spotkanie Zarządu 
Oddziału z nowym Prezesem Spółki, który 

wyraża się pozytywnie o zachowaniu tradycji 

i kontynuowaniu działalności Stowarzyszenia 
      Zakład wziął udział w XXII Radomskich 

Dniach Techniki. 
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Wystawa wyrobów Fabryki Broni podczas 

XXII Radomskich Dni Techniki 

W głębi grupa prezentująca oryginalne rowe-

ry produkowane w Fabryce Broni, a będące 

na wyposażeniu armii przed II wojną świato-

wą 

 

Pismo z dn. 07-08-1966 r. Zarząd Koła SIMP 

przy Zakładach Metalowych do Komitetu Bu-

dowy Domu Technika informujące o zadekla-

rowaniu przez pracowników Zakładów wpłaty 

116.770 zł. 

                            Cegiełka na budowę Domu Technika w Radomiu 
               Wg sprawozdania Społecznego Komitetu Budowy Domu Technika z 1966 r.  

           wydrukowano 61000 sztuk cegiełek po 10, 20, 50 i 100 zł. na łączną kwotę 1  500 000  

          (koszt druku 2022 zł.) 
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Koło Seniorów  przy Radomskim Oddziale SIMP 

Koło Seniorów SIMP w Radomiu po-

wstało w czerwcu 1978 roku z inicjatywy 
ówczesnego Przewodniczącego OW SIMP 

Kol. Feliksa Jastrzębskiego. W chwili po-

wstania liczyło 10-ciu członków. Skład 
pierwszego Zarządu przedstawiał się nastę-

pująco: 
Wincenty Mackiewicz    --   przewodniczący 

Józef  Rusek                    --   zastępca 

Henryk Karwasiński        --   sekretarz 
Jan Czerski i Józef Dziwirek(senior) --

członkowie. 

      Pomysł utworzenia koła był trafny, gdyż 
już 1-go października 1978 r. liczba człon-

ków wzrosła  do 30-tu. Główne zadanie, ja-

kie sobie postawił pierwszy Zarząd w po-
czątkach istnienia Koła to integracja środo-

wiska Seniorów, szczególnie kolegów wy-

wodzących się z małych zakładów, gdyż      
w dużych takich jak: Zakłady Metalowe, 

Wytwórnia Części Zamiennych (WCZ), 
Techmatransie istniały bądź powstawały 

Zakładowe Koła Seniorów. Członkowie 

SIMP z tych zakładów po przejściu na eme-
ryturę woleli pozostawać w kołach zakła-

dowych, gdzie mieli większe możliwości 

uzyskiwania różnego rodzaju pomocy            
i uczestniczenia w organizowanym tam ży-

List otwarty Społecznego Komitetu Ratowania Przemysłu Obronnego 

Opracowali: Julian Cedro,    

                     Jan Lalak 
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ciu kulturalnym i towarzyskim. 
We wrześniu 1978 roku powstaje Klub 

Towarzyski, w którym spotykają się seniorzy 
z różnych Stowarzyszeń NT wchodzących      

w skład NOT-u, by dyskutować na interesują-

ce tematy, rozgrywać mecze szachowe, war-
cabowe, brydżowe itp. Seniorzy byli organiza-

torami i aktywnymi uczestnikami różnego ro-

dzaju: odczytów, narad, konferencji, wycie-
czek o charakterze techniczno-turystycznym, 

biorą aktywny udział w działalności Oddziału. 
Udzielana jest pomoc finansowa kolegom, bę-

dącym w ciężkiej sytuacji materialnej. 

      9-tego lutego 1979 r. z inicjatywy ZG po-
wstaje Komisja Seniorów przy ZG SIMP. 

Jednym z członków-założycieli tej Komisji 

jest kol. Wincenty Mackiewicz.  
      Nasi przedstawiciele w Komisji Senio-

rów początkowo kol. Mackiewicz, a od 30 

stycznia 1980 r. kol. Henryk Karwaciński 
biorą aktywny udział w jej pracach m.in.   

w: opracowaniu regulaminów Komisji Se-
niorów i Kół Seniorów, regulaminu przy-

znawania Godności „Zasłużony Senior 

SIMP’’, zasad konkursu między poszcze-
gólnymi Kołami Seniorów. Przygotowano 

również wystąpienia o rewaloryzację rent     

i emerytur. 
W dn. 27 kwietnia 1979 r. radomskie Ko-

ło Seniorów było gospodarzem wyjazdowego 
zebrania Komisji Seniorów przy ZG SIMP, 

połączonego ze zwiedzaniem Zakładu Maszyn 

do Pisania. 
      Wybrany w 1978 r. Zarząd przez następne 

kadencje ulegał kolejnym niewielkim zmia-

nom i tak: 
funkcję przewodniczącego pełnił -- Wincenty 

Mackiewicz, 

 zastępcy przewodniczącego -- Henryk Kar-
waciński, 

 sekretarza najpierw  --   Józef Rusek, a na-
stępnie  Marian Toś, 

 skarbnika  --  Jan Czerski 

     Zarządy te realizowały zadania określone 
przy zakładaniu  Koła. 

     Członkowie Koła włączyli się w działal-

ność powstałego w 1984 r. przy Radomskim 
Oddziale SIMP Zespole Rzeczoznawców. 

 Seniorami, którzy współtworzyli ten Zespół 
byli: inż. Mieczysław Chmielewski i inż. Sta-

nisław Kalbarczyk. 

     W tym czasie wielu kolegów seniorów 
uzyskało tytuł „Rzeczoznawca SIMP’’. 

     Początek lat 80-tych to okres bardzo ak-

tywnej działalności Koła.  Seniorzy biorą ak-
tywny udział w obchodach 50 i 60-lecia SIMP 

oraz w obchodach jubileuszy 65 i 75-lecia 
Oddziału Radomskiego SIMP, pracują, jako 

rzeczoznawcy, uczestniczą licznie w organi-

zowanych przez Oddział spotkaniach, odczy-
tach, wystawach i wycieczkach. 

     W wyniku pogarszających się w kraju 

warunków gospodarczych i społecznych, 
wprowadzenia stanu wojennego, galopującej 

inflacji, szczególnie boleśnie odczuwanej 
przez emerytów, aktywność Koła podobnie 

jak całego Stowarzyszenia w drugiej poło-

wie lat 80-tych została znacząco ograniczo-
na. 

     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 sytu-

acji wielu kolegów nie widzi sensu w dal-

szej działalności społecznej i nie chce kon-
tynuować przynależności do Stowarzysze-

nia. 

Funkcje przewodniczących Koła w całym 
okresie istnienia Koła sprawowali koledzy: 

1. Wincenty Mackiewicz...IX.1978 - III.1987, 
2. Henryk Karwaciński.......III.1987-  III.1989, 

3. Wojciech Misiowiec…...III.1989  -  I.1993, 

4. Tadeusz Wojcieszek.…… I.1993 - III.1995, 
5. Jan Szczepański…….….III 1995 - III.1998, 

6. Władysław Piszczek……. I.1998  -  I.2006,. 

7. Jerzy Wieczorek ………...I.2000 - III 2010.      
      

     Część kolegów uznała, że nie można dopu-

ścić, aby długoletnia tradycja i znaczący doro-
bek były zniszczone przez przejściowe trud-

ności. Ponowny wzrost aktywności Koła na-
stępuje po 1998 roku, gdy przewodniczący 

Koła Seniorów SIMP kolega Władysław Pisz-

czek został jednocześnie prezesem Komisji 
Seniorów przy RR FSNT NOT. Szczęśliwie 

dla rozwoju Koła na następną kadencję w la-

tach 2002 – 2006 kolega Władysław Piszczek 
pozostaje na obydwu stanowiskach, a dodat-

kowo koledzy z SIMP: Lech Buczkowski, 
Zdzisław Majewski, Jan Lalak zostali człon-

kami Zarządu Koła Seniorów SIMP i Komisji 

Seniorów. 
     W ramach Komisji Seniorów organizo-

wane są, w każdą pierwszą środę (obecnie  
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w każdy wtorek) miesiąca (prócz lipca          
i sierpnia), regularne interesujące spotkania 

towarzyskie. Na spotkaniach tych omawiane 
są sprawy bieżące, organizacje wycieczek  

oraz wygłaszane są interesujące prelekcje     

i odczyty przygotowywane i wygłaszane 
przez uczestników, często na podstawie wła-

snych przeżyć z czasów wojny, oraz do-

świadczeń z zakładów przemysłowych re-
gionu. Tematyka prelekcji jest bardzo różno-

rodna dotyczy: zdrowia, historii najnowszej, 
w tym historii dużych zakładów przemysło-

wych, zabytków Radomia i innych zgłasza-

nych przez seniorów tematów. Wyświetlane 
są filmy video o tematyce: historycznej, kra-

joznawczej, przyrodniczej, dotyczące rów-

nież historii sztuki, oraz prowadzone dysku-
sje na różne aktualne tematy. 

Do wygłaszani prelekcji zapraszane są rów-

nież interesujące osoby z zewnątrz, które 
czynią to niejednokrotnie społecznie.  

       Co najmniej dwa razy do roku organi-
zowane są autokarowe wycieczki turystycz-

no-krajoznawcze. 

     Po nawiązaniu współpracy ze Związkiem 
Emerytów i Rencistów seniorzy nasi uczest-

niczą też w wycieczkach zagranicznych orga-

nizowanych przez ten Związek. 
     Zarząd Koła we współpracy z Zarządem 

Oddziału organizuje spotkania okoliczno-
ściowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia     

i Nowego Roku, oraz Wielkanocy. 

     Nastąpił znaczny rozwój osobowy naszego 
Koła Seniorów SIMP z 35-ciu członków        

w roku 2000 do 61 członków w 2004. 

Utrzymanie a nawet rozwijanie działalności 
Koła Seniorów a jeszcze lepiej Kół Senio-

rów zintegrowanych w Komisji Seniorów 

przy RR FSNT NOT stało się użyteczna 
społecznie i jak najbardziej właściwe, aby 

koledzy, którzy włożyli olbrzymi wkład pra-
cy w organizację Federacji Stowarzyszeń 

Naukwo-Technicznych znaleźli w niej swoje 

miejsce, mieli możliwość skorzystania z in-
tegracyjnych koleżeńskich spotkań i wyjaz-

dów, na które w okresie aktywności zawo-

dowej nie mieli czasu. 
      Zarząd Koła Seniorów regularnie wnio-

skuje o nadanie odznaczeń honorowych 
SIMP i NOT, dyplomów uznania i listów 

gratulacyjnych dla zasłużonych seniorów. 

   W okresie przynależności do Koła na 
przestrzeni 25-lecia liczna grupa najaktyw-

niejszych kolegów na wnioski Zarządu Koła 

i Oddziału uhonorowana została przez ZG 
SIMP odznakami i dyplomami Stowarzy-

szenia: 
   Godnością „Członek Honorowy SIMP’’   

   Odznaką im. Prof. Henryka Mierzejeskie-

go  
   Godnością „Zasłużony Senior SIMP’’ 

   Dyplomem ZG SIMP „ Z okazji 50- lecia 

przynależności do SIMP’’ 
   Dyplomem ZG SIMP „Z okazji 75-lecia 

SIMP’’  
     Kilku kolegów uhonorowano Złotymi       

i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SIMP 

i NOT.  
     Wielu seniorów członków naszego Koła 

pełniło bądź pełni różne funkcje w Zarzą-

dzie Oddziału i organizacjach NOT-owskich 
są to koledzy: Julian Cedro, Władysław 

Wiszniewski, Tadeusz Wojcieszek, Kazi-

mierz Szczepański, Edward Chrzanowski, 
Władysław Piszczek, Zdzisław Majewski, 

Jan Lalak, Lech Buczkowski 
     Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 

10.01.2002 r. koledzy wybrali Zarząd Koła 

w składzie: Władysław Piszczek - przewod-
niczący, Zdzisław Majewski – zastępca, Jan 

Lalak – sekretarz, Stanisław Wojtyniak – 

skarbnik, Jerzy Syta – członek. 
     Sprawdzone formy działalności konty-

nuowano.  
      Odbyły się  odczyty min na temat pro-

duktów pszczelich, historii obrony Lwowa, 

zabytków i historii Radomia, historii i twór-
ców przedwojennych maszyn szyfrujących, 

działalności założyciela SIMP-u prof. Hen-

ryka Mierzejewskiego, oraz działalność 
stowarzyszeniowa i naukowa profesora Sta-

nisława Płużańskiego. Zorganizowano spo-

tkania z ciekawymi ludźmi: z przedstawicie-
lem policji, prezydentem Radomia, syndy-

kiem Zakładów Metalowych „Łucznik” w 
upadłości, przedstawicielem dystrybucyjnej 

firmy farmaceutycznej. 

     Do Koła Seniorów na początku kadencji 
 należało 50-ciu członków, na koniec było 

ich 61 członków. 

     W kadencji 2002 – 2005 Koło Seniorów 
SIMP we współpracy z Komisją Seniorów 

przy RR FSNT NOT zorganizowało 9 jed-
nodniowych wycieczek autokarowych oraz 

6 interesujących wycieczek pieszych na te-

renie miasta Radomia:     
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    a) zapoznanie się z wykonaną przez Spo-
łeczny Komitet Ratowania Zabytków makiet 

centrum Radomia, 
    b) zwiedzenie w Radomskim Muzeum 

wystawy „Zjednoczona Europa”, 

    c) zwiedzenie i zapoznanie się z pracą 
Archiwum Miejskiego, 

    d) zwiedzenie wystawy obrazów Jacka 

 Malczewskiego w Radomskim Muzeum, 
    e) zwiedzenie zabytków Starego Miasta, 

oraz tzw. Miasta Kazimierzowskiego, 
    f) wycieczka do Rolniczej Spółdzielni 

Mleczarskiej „ROLMLECZ”. 

     Koło Seniorów SIMP działało również 
we własnym zakresie bez współpracy            

z Komisją  Seniorów przy RR FSNT NOT. 

      Samodzielna działalność Koła przedsta-
wiała się następująco: 

1. Corocznie organizowano noworoczno-

opłatkowe spotkania, początkowo  osobno,   
a następnie wspólnie z Zarządem Oddziału 

SIMP. 
2.   W związku z 25-leciem działalności Ko-

ła Seniorów przy Oddziale  Radomskim 

SIMP wspólnie z Zarządem Oddziału w dn. 
17.12.2003 r. zorganizowano uroczyste spo-

tkanie członków Koła i zaproszonych gości. 

3.  Wszyscy nasi członkowie zaproszeni zo-
stali na uroczystą Plenarną Sesję Jubileu-

szową z okazji 70-lecia działalności Oddzia-
łu SIMP w Radomiu. 

4.   Seniorzy SIMP uczestniczyli aktywnie   

w organizowanych przez RR FSNT  NOT 
spotkaniach i prelekcjach przedakcesyjnych 

do Unii Europejskiej. 

5.  Liczna grupa Seniorów członków Koła 
społecznie pracowała zarówno w Zarządzie 

Oddziału       SIMP,  jak i organach NOT-u. 

6.   Z inicjatywy kolegów seniorów, byłych 
pracowników Zakładów  Metalowych 

„Łucznik” zorganizował się 6-cio osobowy 
zespół autorski, który wspólnie z zespołem  

z Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o.  opra-

cował 126 stronicową Monografię Zakładu 
Zbrojeniowego w Radomiu zatytułowaną: 

„80 lat ZAKŁADU ZBROJENIOWEGO   

W RADOMIU 1925 – 2005 Od Państwowej 
Wytwórni Broni …… do Fabryki Broni 

„Łucznik” Sp. z o.o.” 
      Należy podkreślić, że zespół ten praco-

wał społecznie. Ponadto, przekonał Zarząd 

Fabryki Broni, do pokrycia kosztów wyda-
nia. Monografię powyższą na spotkaniu 

12.12.2005 r. z okazji 80-lecia Zakładu 

Zbrojeniowego w Radomiu otrzymał bez-
płatnie każdy członek Koła Seniorów-były 

pracownik Zakładów Metalowych „Łucz-
nik”. 

      W kadencji 2002-2005 r. 58 członków 

Koła Seniorów SIMP, przeważnie z inspira-
cji i na wniosek Zarządu Koła uhonorowa-

nych zostało odznakami i dyplomami SIMP   

i NOT.  
      W tym czasie bardzo dobrze układała się 

współpraca zarówno z Zarządem Oddziału 
SIMP jak i z Zarządem RR SNT NOT. 

Oczywiście ze względów na skromne moż-

liwości finansowe zarówno Zarządu Oddzia-
łu, jak i RR FSNT NOT, nie zawsze działa-

nia nasze mogły w pełni spełniać oczekiwa-

nia kolegów. 
Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym 

11.01.2006 r. wybrano nowy Zarząd Koła Se-

niorów, na lata 2006 –2010, w składzie: 
Jerzy Wieczorek     -- przewodniczący, 

Jerzy Szpakowski   -- zastępca,  
Wiesław Mastalerz  -- sekretarz, 

Jerzy Banaś              -- .skarbnik, 

Zygmunt Sobień, Antoni Sowa, Jan Cierpisz    

  --  członkowie. 

Należy stwierdzić, że Zarząd ten zdecydowa-
nie nie wykazuje  chęci działania.  

     Form działalności w ramach Komisji Se-

niorów przy RR FSNT NOTw ktorej prze-
wodniczącym jest kol Władysław Piszczek, 

a sekretarzem kol. Jerzy Banaś  nie zmie-

niono (spotkania , odczyty, prelekcje, filmy, 
wycieczki),  

      Łącznie podczas kadencji w latach 2006 
- 2010 zorganizowano: 

1. osiem prelekcji, 

2. osiem odczytów, 
3. wyświetlono dwadzieścia filmów, 

4. siedem wycieczek na terenie miasta, 

5. piętnaście wycieczek autokarowych  
krajoznawczych, 

6. cztery spotkania opłatkowe. 
     Podejmowano różne istotne działania do-

raźne: 

- występowano do Prezydenta Radomia      
w sprawie niszczenia zabytków technicz-

nych,   

- wystąpienie do Zarządu NOT z prośbą      
o formalne wystąpienie do Urzędu Miasta, 

w sprawie niezrozumiałej koncepcji przebu-

dowy centrum miasta Radomia (placu przed 
gmachem Corazziego i zabudowy ściany 
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kamienicy przy fontannie tzw. „Narodów-
ki”). 

 - wystąpienie kol. Stefana Kozieła do Zarzą-
dy RR FSNT NOT w sprawie utworzenia Mu-

zeum Historycznego Radomia, następnie pi-

smo zostało przekazane Prezydentowi Rado-
mia, 

 - wystąpienie Komisji Seniorów pismem        

z dnia 06.01.2009 r do Prezesa Zarządu RR 
FSNT NOT i do Radomskiej Rady FSNT 

NOT w sprawie marginalnego traktowania hi-
storii radomskiego ruchu stowarzyszeniowe-

go, a nawet zacieranie jej znaczących śladów 

przez zlikwidowanie tworzonej w 1991 r. Izby 
Historii radomskiego ruchu SNT.  W swoim 

piśmie seniorzy zwrócili się o reaktywowanie 

Izby Historii, w piśmie podano zakres prac, 
które należałoby wykonać Koledzy seniorzy 

często wyrażają przekonanie, że istnieje histo-

ryczna potrzeba, możliwości i ostatnia okazja 
utrwalenia naszego dorobku stowarzyszenio-

wego, właśnie przez odpowiednie urządzenie  
i wyposażenie Izby Historii. Izba Historii da-

łaby możliwość pożytecznego, publicznego 

zaistnienia oraz przypomnienia, niegdyś pręż-
nego i aktywnego środowiska technicznego. 

   Niestety, sugestie seniorów nie znalazły zro-
zumienia i odzewu. Widocznie obecne czasy 

komercjalizacji nie są przyjazne grupom 

społecznym, które nie są dochodowe.  
Jest to jednak przykre i trudne do zrozumie-

nia dla osób, które z poświęceniem i pożyt-

kiem przepracowały wiele lat na rzecz RR 
FSNT NOT w Radomiu. 

    Pomimo pewnego żalu seniorzy biorą 
zawsze aktywny udział w uroczystościach 

organizowanych przez Radomski Oddział 

SIMP i RR FSNT NOT w Radomiu, jak 
spotkania opłatkowe, Radomskie Dni Tech-

niki, konferencje i prelekcje. 

     Działalność i pożyteczna aktywność se-
niorów mogłaby być znacznie szersza. Nie-

stety, w działalności seniorów trudno           

o optymizm, gdyż upływający czas i brak 
funduszy stanowią istotne i skuteczne ogra-

niczenie. 
 

                 Opracowali: Zdzisław Majewski,  

                                      Tadeusz Wojcieszek 
  

Działalność Koła SIMP przy Instytucie Technologii Eksploatacji 
 
      

Działalność koła SIMP przy ITE trwa już od 
ponad 20 lat.  

      Ważnym czynnikiem sprzyjającym dzia-

łalności koła jest fakt, że od początku jego ist-
nienia w składzie zarządu znajdują się przed-

stawiciele kierownictwa Instytutu. Są oni nie 

tylko wysokiej klasy specjalistami w swojej  
dziedzinie nauki, ale również mają wpływ na 

podejmowanie wielu decyzji, służących roz-
wojowi naukowemu. Ma to także wpływ, za-

równo na działalność organizacyjną koła 

SIMP, jak również efekty działalności wielu 
zadań realizowanych przez Instytut. 

     Ogromny wkład członków koła SIMP ma 

wpływ na realizację zadań badawczych           
i wdrożeniowych, które realizowane są w ra-

mach programów rządowych, projektów Unii 
Europejskiej, jak również bezpośrednich zle-

ceń przemysłowych Członkowie koła SIMP 

wykonują wiele zadań, wynikających również 
z realizowanych prac powstałych na skutek 

innowacyjnych rozwiązań, ze zgłoszonych       

i opatentowanych przez członków SIMP wy-
nalazków. 

     Po roku 1990 Instytut uzyskał ponad 80 pa-
tentów RP, a kolejne wnioski objęte są proce-

durą w Urzędzie Patentowym RP. Urządzenia 

i technologie opracowane w Instytucie zostały 
uhonorowane ponad 70 medalami i nagroda-

mi, w tym 35 złotymi na wystawach i targach 

m.in. w: Brukseli, Londynie, Genewie, Pitts-
burgu, Norymberdze, Casablance, Bukaresz-

cie, Poznaniu itd. Technologie i urządzenia 
opracowane w ITeE zostały sprzedane do wie-

lu kontrahentów zagranicznych (USA, Mek-

syk, Izrael, Grecja, Rosja, Białoruś, Węgry, 
Chiny, Pakistan, Wietnam). 

      Wiele z tych osiągnięć zawdzięczać nale-

ży naszym kolegom SIMPowcom, których 
udział w tych rozwiązaniach jest bardzo zna-

czący. 

Instytut Technologii Eksploatacji - Pań-

stwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB jest 

państwową jednostką badawczo-rozwojową,   
realizującą zdania o  charakterze badań pod-

stawowych, stosowanych oraz prac wdroże-

niowych w zakresie zaawansowanych techno-
logii z  obszarów: budowy i eksploatacji ma-
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szyn, inżynierii materiałowej, ochrony środo-
wiska oraz inżynierii systemów. 

     Instytut prowadzi prace badawczo-
naukowe w zakresie warstwy wierzchniej, tri-

bologii, płynów eksploatacyjnych, diagnosty-

ki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki 
oraz edukacji zawodowej. 

     Metodycznie prowadzony dobór i rozwój 

kadry naukowej, systematyczne inwestowanie 
w aparaturę badawczą i urządzenia technolo-

giczne doprowadziły do powstania bardzo 
nowoczesnego ośrodka badawczo-wdrożenio-

wego. W każdej z wymienionych dziedzin In-

stytut może pochwalić się znacznymi osią-
gnięciami, a na szczególne wyróżnienie zasłu-

gują osiągnięcia z zakresu tribologii i inżynie-

rii warstwy wierzchniej. W tym obszarze dzia-
łań Instytut znajduje się w światowej czołów-

ce (w tym również osiągnięcia członków 

SIMP). 
     Istotnym aspektem działalności naukowej  

i wdrożeniowej jest współpraca międzynaro-
dowa. Instytut prowadzi ożywioną współpracę 

z ośrodkami zagranicznymi, bierze udział      

w projektach i programach międzynarodo-
wych takich jak 5 i 6 Program ramowy, 

PHARE, TESSA, SMART, SIERRA, Apple, 

FIESTA, Jean Monnet, Leonardo da Vinci, 
Socrates, EQUAL, COST, EUREKA i in. 

     Ważnym aspektem działalności Instytutu 
jest prowadzenie badań w kierunku poprawy 

jakości wytwarzania. 
      Instytut posiada własne wydawnictwo, 

które wydaje 9 periodyków naukowych, ale 

jest znane także z szeregu publikacji okolicz-
nościowych na temat historii regionu radom-

skiego, sztuki itp. 

      Jednym z periodyków naukowych jest 
Tribologia, której współwydawcą jest SIMP. 

      Redaktorem naczelnym Tribologii jest kol. 
prof. Marian Szczerek – przewodniczący koła 

SIMP przy ITeE-PIB. 

      Członkowie koła SIMP przy ITeE-PIB są 
twórcami wielu patentów. Nagradzani byli 

wieloma wyróżnieniami zawodowymi, m.in. 

Medalem im. Sendzimira przez Stowarzysze-
nie Wynalazców i Racjonalizatorów (kol. Jan 

Wulczyński, jeden z twórców  największego 

hitu eksportowego – aparatury do badania tar-
cia, zużycia i smarowania, jest przewodniczą-

cym koła tego Stowarzyszenia przy ITeE-
PIB), a także brukselskimi Krzyżami Oficer-

skimi za Wynalazczość oraz medalem Świa-

towej Organizacji Własności Intelektualnej. 
      Instytut jest od wielu lat Członkiem 

Wspierającym wspomagającym działalność 

naszego Oddziału. 
               

               Opracował: Tadeusz Wojcieszek  
 

 

SIMP przy Politechnice Radomskiej (WSI) 
 
        Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Mechaników Polskich było głównym 

inicjatorem i współorganizatorem utworzo-
nej w Radomiu Wyższej Szkoły Inżynier-

skiej. Niestety kadra naukowo-pedagogiczna 

początkowo nie przejawiała chęci do spo-
łecznej działalności w SIMP. Kontakty mię-

dzy Uczelnią a Oddziałem były sporadyczne 

W latach siedemdziesiątych na uczelni we 
współpracy z Oddziałem SIMP prowadzone 

było szkolenie w zakresie obsługi środków 
transportu wewnątrzzakładowego.  

W latach 2000 --2002 dzięki zabiegom or-

ganizacyjnym pracownika Politechniki kol. 
Leonarda Kowalczyka zostało rozbudowane 

i uaktywniło się Koło SIMP.  

      Utworzono dwa duże Koła Studenckie, 
których  przedstawiciel  Artur  Ratyński     

w  2002  roku  wybrany  został  do  Zarządu  

 

Oddziału i na delegata na XXX WZD. 
      10.04.2002 r. na Walnym Zgromadzeniu 

Oddziału wybrano prezesem Oddziału prof. 

dr hab. inż. Andrzeja Kowalewicza.  
     W skład Zarządu weszli również prof. dr 

hab. inż. Danuta Kotnarowska – prezes Koła 
przy Politechnice i dr inż. Andrzej Kotna-

rowski. W ten sposób po wielu latach kadra 

naukowa Politechniki – główni z Instytutu 
Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na Wydzia-

le Mechanicznym -  włączyła się w działal-

ność społeczną w SIMP.  
     Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu 

Oddziału do Zarządu Oddziału wybrano 

również dr inż. Andrzeja Michalczewskiego, 
który jako kandydat SIMP został członkiem 

Zarządu RR FSNT NOT.  
     Uczestnictwo kadry naukowej ożywiło 

działalność zarówno Oddziału jak i Koła  
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SIMP przy Politechnice, (o czym bogata in-
formacja w rozdziale „Współpraca Radom-

skiego Oddziału SIMP z Radomską Radą 
FSNT NOT”), które obecnie liczy 24 człon-

ków. Członkowie Koła SIMP przy Politech-

nice prowadzą w szerokim zakresie działal-
ność naukowo-badawczą, której efektem są 

liczne referaty naukowe wygłaszane na kra-

jowych i międzynarodowych konferencjach, 
artykuły naukowe publikowane w czasopi-

smach krajowych i zagranicznych(w tym     
w czasopismach znajdujących się na presti-

żowej „liście filadelfijskiej) oraz realizują 

liczne projekty badawcze (tzw. granty, przy-
znawane przez MNiSzW na drodze konkur-

sów). 

        Członkowie SIMP, z których każdy 
kierowal co najmniej kilkoma grantami to 

profesorowie: Danuta Kotnarowska, Andrzej 
Kowalewicz, Krzysztof Krawczyk, Sławo-
mir Luft i Józef Nita oraz dr inż. Andrzej 

Kotnarowski. 

  Należy w tym miejscu stwierdzić, że po 
zlikwidowaniu większości wielkich zakła-

dów przemysłowych największym praco-
dawcą w regionie radomskim stała się Poli-

technika Radomska, dysponująca jednocze-

śnie największym potencjałem intelektual-
nym. 

     W obecnych warunkach dla SIMP-u ko-

rzystny byłby powrót do korzeni tzn. tak, jak za 
czasów Prof. H. Mierzejewskiego siłą napędo-

wą rozwoju Stowarzyszenia  powinny być śro-
dowiska nauki.  

      Również w latach szybkiego rozwoju SIMP  

można było zauważyć znacznie szybszy            
i wszechstronny  rozwój działalności Stowarzy-

szenia w oddziałach, w których aktywność       

w tym kierunku wykazywała kadra naukowo-
dydaktyczna miejscowych uczelni technicz-

nych. 

 
                                                                                                                                                                                                                                      

Opracował , Tadeusz Wojcieszek  

 

 

 

 

Uhonorowania Stowarzyszeniowe w Oddziale Radomskim SIMP  

w okresie 75 lat działalności 
 

Członkowie Honorowi SIMP 

 

 
Inż. Feliks Jastrzębski  

(1911 –1994)       
 
Urodził się 05.11.1911 r. 

w Wierzbicy. 

     W  1933 r. ukończył 
Państwową Średnią Szko- 

łę Techniczną Kolejową, 

otrzymując tytuł technika 
mechanika 

      W 1934 r. rozpoczął pracę zawodową       

w Fabryce Broni w Radomiu. 
      Następnie od 01. 09. 1934 r. podejmuj  

pracę w Stalowej Woli, jako konstruktor         
w biurze technicznym, gdzie pracuje do wy-

buchu wojny 1939 r.     

W okresie okupacji hitlerowskiej bierze udział 
w pracy konspiracyjnej w Batalionach Chłop-

skich, kolportując konspiracyjne pisma.                         

W 1945 r. wstępuje do związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici” i zostaje wybrany wicepre-

zesem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

      Od 01. 04. 1946 r. podjął pracę zawodową 
w Zakładach Metalowych im Gen. Waltera   

w Radomiu (dawna Fabryka Broni) na stano-

wisku konstruktora a w latach 1954-66 pracu-
je na stanowisku k-ka Wydziału Tłoczni.  

     Od 1967r. aż do czasu przejścia na emery-

turę (marzec 1978 r.) pracuje na stanowisku 
Kierownika Warsztatów Szkolnych Techni-

kum Energetycznego. 
     Był jednym ze współorganizatorów utwo-

rzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej      

w Radomiu, której był absolwentem. Dyplom 
inżyniera mechanika uzyskał w 1954 r.  

    Do SIMP wstąpił już w 1946r. 

     Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji      
w SIMP i NOT. Od chwili powstania koła 

SIMP przy Zakładach Metalowych w Rado-
miu (1946 r.) do 1954 r. pełni funkcję sekreta-

rza koła. Następnie zostaje wiceprzewodni-

czącym Oddziału Radom II, a po połączeniu 
Oddziałów w 1961 r. przewodniczącym Od-

działu Radomskiego, pełniąc tę funkcję aż do 
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marca 1990 r. (z przerwą w latach 1981-83).   
      Następnie zostaje Honorowym Prezesem 

Oddziału, piastując tę godność do chwili 
śmierci tj. do 20 maja 1994 r. 

     Oprócz tego pełnił odpowiedzialne funkcje 

w Zarządzie Głównym SIMP, w latach 1969-
1975 przewodniczący Głównego Sądu Kole-

żeńskiego, a od 1975-1990 r. wiceprzewodni-

czący GSK. 
   Był delegatem na wielu Walnych Zjazdach 

Delegatów SIMP. 

    W 1980 r. otrzymał tytuł Honorowego 

Członka SIMP.  

       Ponadto za pracę zawodową i społeczną 
otrzymał odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 

1965 r., Krzyż Kawalerski O.O.P.-1971 r., 

ZHO SIMP -1967 r., Odznakę Honorową im. 
prof. H. Mierzejewskiego -1980 r., SOH NOT 

– 1961r., ZOH NOT -1968 r. 

 
 

 

 

Kol.  

Władysław Wiszniewski  

 

   Urodził się 23.02.1930 

roku w Dubience. 
    Szkołę Średnią Techni- 

czną ukończył w Cheł- 
mie w 1952 r. uzyskując 

tytuł technika mechanika. 

     Pracę  rozpoczął w 1952 roku w Zakładach 
Metalowych im. Gen. Waltera gdzie przepra-

cował 40 lat na stanowiskach mistrza a na-

stępnie mistrza dyplomowanego (do odejścia 
na emeryturę w1991 r.). 

    Członek SIMP od 1952 r. 

 W latach 1953-91 pełnił kolejno funkcje 
skarbnika, sekretarza i prezesa koła zakła-

dowego, skarbnika Oddziału SIMP Ra-

dom II, skarbnika Zespołu Kół Zakłado-
wych w Zakładach Metalowych.  

 Od 1978 do 2006 r. sprawował funkcję 

skarbnika-księgowego Oddziału Radom-
skiego SIMP. 

 Był w kilku kadencjach delegatem Od-

działu na Walne Zjazdy SIMP oraz do 
Rady Federacji NOT i na Kongres Tech-

ników Polskich. 

 Brał aktywny udział w budowie Domu 

Technika w Radomiu (rozprowadził wśród 

pracowników Zakładów Metalowych 

1065 deklaracji na łączną kwotę 116770 
zł.). 

 Uczestniczył   w   rozprowadzeniu  „ ce-

giełek” na odbudowę zamku w Rydzynie 
(100cegiełek). po 50 zł.), oraz budowę 

pomnika króla Stanisława Leszczyńskiego 
w Rydzynie 

  Założył Klub Mistrza w Zakładach Meta-

lowych i w latach 1976 –1990 był jego 
prezesem. 

 Był organizatorem: odczytów, prelekcji, 

wyjazdów specjalistycznych do pokrew-
nych zakładów w kraju i zagranicą oraz na 

Targi Poznańskie. 

 Działalność społeczno-zawodowa kol. 
Władysława Wiszniewskiego była wielo-

raka. Opis Jego dokonań można znaleźć  

w Wiadomościach SIMP Nr 11-12 z 2006       
roku. 

Od października 2006 r. na stałe zamiesz-

kał w Warszawie i przeniósł się do Od-
działu Warszawskiego SIMP 

. Za zasługi dla Stowarzyszenia w 1987 ro-

ku na Walnym Zjeździe Delegatów SIMP       

w Lesznie, jako pierwszy w historii SIMP-u 

technik- mechanik otrzymał tytuł Członka 

Honorowego SIMP. 

     W uznaniu zasług w pracy społeczno- za-

wodowej otrzymał szereg odznaczeń i dyplo-
mów, w tym między innymi 

Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty i Srebrny 

Krzyż Zasługi, medal „Za zasługi dla miasta 
Radomia”, medal „1000-lecie Państwa Pol-

skiego”, odznakę „Wzorowy Mistrz”, odzna-
kę „Zasłużony dla zakładu pracy”, odznakę 

„Zasłużony dla woj. radomskiego”, złotą od-

znakę „Zasłużony dla przemysłu maszyno-
wego”, Odznakę im. prof. Henryka Mierze-

jewskiego, Srebrną i Złotą Odznakę Hono-

rową NOT, Zasłużony Senior SIMP.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



75-lecie Oddziału Radomskiego SIMP (1935 –2010) 

 32   

Kol. inż. Julian Cedro  

 

   Urodził się 01.11.1929 
roku w Daleszycach woj. 

kieleckie. 

   Gimnazjum Ogólno-
kształcące im. Stefana 

Żeromskiego ukończył    

w Kielcach w 1947 r.  
    Liceum Mechaniczne 

Państwowych Szkół Przemysłowych w Ra-
domiu ukończył w1951 r. 

         Pracę  rozpoczął w 1951 r.  w Zakładach 

Metalowych Radomiu, gdzie pracował kolej-
no na stanowiskach: mistrz, starszy mistrz, 

starszy konstruktor, kierownik sekcji, zastępca 

kierownika wydziału obróbki mechanicznej,   
a od 1969 r. kieruje Działem Modernizacji 

Obrabiarek i Mechanizacji Urządzeń.  W 1977 

roku uzyskał specjalizację zawodową inżynie-
ra stopnia pierwszego  w zakresie , technologii 

opracowania specjalizowanych maszyn i 
urządzeń mechanicznych” (Nr 826/77 z 

M.P.M.)  

       Studia wyższe na Wydział Mechanicz-
nym w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej     

w Radomiu ukończył 1955 r., uzyskując tytuł 

inżyniera mechanika. 
     W roku 1990 przechodzi na emeryturę nie 

przerywając aktywnej działalności w SIMP     
i NOT. 

Członek SIMP od 1952 roku 

 W latach 1969 –79 przewodniczący Za-
kładowego Klubu Techniki i Racjonaliza-

cji jednocześnie wiceprzewodniczący Za-

rządu Zakładowego Koła SIMP w Zakła-
dach Metalowych. 

 W latach 1972-89 i 1994 – 98 członek Za-

rządu Głównego SIMP. 

 Od roku 1972 do 1975 członek Rady 

Głównej NOT.  

 W latach1966 –77 skarbnik Oddziału Wo-
jewódzkiego SIMP w Radomiu. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Od-

działu Wojewódzkiego NOT (1974 –82). 

  W latach1974--82 wiceprezes Oddziału 

Radomskiego SIMP, 1998 – 2002 prezes. 

 Przez wiele kadencji członek Zarządu Od-

działu SIMP ( 1980 -94 i 2002 –2010). 

    Delegat Oddziału na kolejne Walne 

Zjazdy Delegatów SIMP w latach 1967 –

2006. 

     W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia 

Walny Zjazd Delegatów SIMP w roku 1990 

nadał Julianowi Cedro godność Członek 

Honorowy SIMP  
 Ponadto odznaczony: Krzyżem Kawalerskim 

O.O.P--1980, Złotym Krzyżem Zasługi –
1971, Srebrnym Krzyżem Zasługi -- 1954, 

brązowym medalem „Za zasługi dla obronno-

ści kraju” -- 1969, Odznaką im. prof. Henryka 
Mierzejewskiego --1987, Złotą Honorową 

Odznaką SIMP --1969, Złotą Odznaką Hono-
rową NOT --1972, Zasłużony Senior SIMP –

2003, Złotą Odznaką Racjonalizatora Produk-

cji -- 1969, Złotą Odznaką Z.Z.M -- 1968, od-
znaką „Za zasługi dla Zakładu” – 1977, od-

znaką „Za zasługi dla woj. radomskiego” 

1984. 
Kol. J. Cedro był współtwórcą wielu roz-

wiązań technicznych nagradzanych w konkur-

sach Oddziału Wojewódzkiego NOT w Ra-
domiu „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

techniki” i tak: 
1977 i 1980 r. – Nagroda Zespołowa II stop-

nia 

1978 – Nagroda Zespołowa – wyróżnienie 
honorowe 

1984 –Nagroda Zespołowa I stopnia 

1984 –uzyskał tytuł „Mistrz Techniki woj Ra-
domskiego” 

 
 

 

 

Kol.                           

Tadeusz Wojcieszek  

 

   Urodzony 19.10.1932 
roku w Hucisku woj. kie-

leckie.  
   W 1952 r. ukończył 

Technikum Mechaniczne 

w Radomiu uzyskując tytuł technika mecha-
nika. 

 Pracę zawodową rozpoczął 01.08. 1952 r.     

w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera   
w Radomiu początkowo 4 lata, jako mistrz na. 

wydziale obróbki mechanicznej następnie 18 

lat, jako inspektor wynalazczości. 
     W 1974 r. przeniesiony służbowo do Wy-

twórni Części Zamiennych w Radomiu na sta-
nowisko specjalisty ds. wynalazczości     
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i postępu technicznego gdzie pracuje do 
31.10.1990 r. tj. do przejścia na emeryturę. 

   W czasie pracy zawodowej był aktywnym 
racjonalizatorem (59 projektów w tym 2 wy-

nalazki). 

    Brał udział w wielu konkursach racjonaliza-
torskich (zakładowych i resortowych) uzysku-

jąc nagrody i wyróżnienia. Był również 

współautorem kilku ważnych dla przemysłu 
rozwiązań technicznych, które zostały wyróż-

nione nagrodami OW NOT w Radomiu          
„Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techni-

ki”, były to nagrody zespołowe II stopnia w 

latach: 1977, 1981, 1986, 1988. 
Wyróżnienie na międzynarodowej wystawie 

wynalazczości w Moskwie w 1983 r. 

Druga nagroda zespołowa na Resortowej Wy-
stawie Wynalazczości Przemysłu Lekkiego    

w Łodzi w 1979 r.  

   Członek SIMP od 1952 r. 
    Od 1961 r. do chwili obecnej (2010 r.) jest 

aktywnym działaczem SIMP, pełniąc szereg 
odpowiedzialnych funkcji w Oddziale Ra-

domskim. (m.in. sekretarza Oddziału, wice-

prezesa) oraz w komisjach ZG SIMP w latach 
1969 –1990. 

    Ponadto kol. T. Wojcieszek był delegatem 

Oddziału na kilku Walnych Zjazdach Delega-
tów SIMP oraz delegatem na VI Kongres 

Techników Polskich w 1971 r. 

   Na XXX Walnym Zjeździe Delegatów 

SIMP w dn. 18.10.2002 r. otrzymał godność 

„Członek Honorowy SIMP”. 

   Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej 
uhonorowany został również niżej wymienio-

nymi odznaczeniami: 

   Państwowe:  
Srebrny Krzyż Zasługi –1969, Odznaka 1000-

lecia Państwa Polskiego –1966, Medal 40-
lecia PRL –1984, Zasłużony dla Wynalazczo-

ści i Racjonalizacji –1987. 

. SIMP i NOT:  
 Złota Honorowa Odznaka SIMP –1972, Od-

znaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego –
1990, Srebrna Odznaka Honorowa NOT –

1967, Złota Honorowa Odznaka NOT –1969, 

Zasłużony Senior SIMP – 2005. 

Resortowe i związkowe: 
Srebrna Odznaka Racjonalizatora Produkcji –

1959, Złota Odznaka Racjonalizatora Produk-
cji –1964, Srebrna Odznaka Zw. Zaw. Meta-

lowców –1960, Złota Odznaka Zw. Zaw. Me-

talowców ---1968. 
   Inne :  

Za Zasługi dla Kielecczyzny –1972, Zasłużo-
ny dla Województwa Radomskiego –1984. 

Dyplomy uznania ZG SIMP za pracę społecz-

ną w dziedzinie postępu technicznego       i 
działalności społecznej w 1976 i 1980 r. oraz 

dyplomy jubileuszowe z ZG SIMP z okazji 50 

i 55-lecia działalności w SIMP. 
     Kol. T. Wojcieszek w 1990 r. uzyskał spe-

cjalizację zawodową techników pierwszego 
stopnia w dziedzinie „Organizacja i zarządza-

nie w zakresie wynalazczości i postępu tech-

nicznego”. 

 

 

 

.  

 

Członkowie SIMP wyróżnieni Odznaką  im. prof. Henryka Mierzejewskiego 

 

   Tym zaszczytnym wyróżnieniem odznaczeni byli Członkowie Honorowi oraz następujący kole-
dzy:  

   Sławomir Fijałkowski –1984, Józef Dziwirek –1987, Kazimierz Szczepański –1994, 

Edward Chrzanowski –2002, Jan Lalak –2003, Władysław Piszczek –2005, Andrzej Ko-

walewicz –2006.   
 

    Ponadto w okresie 75-lecia działalności Oddziału odznaczonych zostało: 
 

Godnością Zasłużony Senior SIMP …18 kolegów, 

Brązową Honorową Odznaką SIMP...14 kolegów,                       
Srebrną Honorową Odznaką SIMP …79  kolegów,                

Złotą Honorową Odznaką SIMP ……72  kolegów, 

Srebrną Odznaką Honorową NOT…..24   kolegów, 
Złotą Odznaką Honorową NOT …….23   kolegów. 
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Licznemu gronu kolegów wręczono dyplomy uznania za: pracę społeczną, osiągnięcia zawodowe 
oraz z okazji jubileuszy ( ponad 120) zarówno ZG, jak i Oddziału  

 

              Zbiorowa odznaka SIMP 

 

1. Zakłady Metalowe Predom- Łucznik Radom ….. 20.01.1978 r. 
2. Zakłady TELKOM Radom ………………………13.04.1980 r.  

3. Oddział Wojewódzki SIMP w Radomiu …..…….01.07.1981 r. 

4. Politechnika Radomska…………………………. 08 08.2000 r. 
 

Liczba członków SIMP Oddziału Radomskiego w latach 1935-2009 

     

 Skład osobowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego   
       Oddziału Radomskiego SIMP na kadencję 2006 – 2010  (wybrany 09 maja 2006 r.)

 
 
  Zarząd 

  1.  inż. Zdzisław Kozdrach…………….. ...prezes Oddziału 

  2.  dr inż. Andrzej Kotnarowski …………... za-ca prezesa Oddziału 

  3.   mgr inż. Zdzisław Majewski …………...za-ca prezesa Oddziału 

  4.   kol. Tadeusz Wojcieszek …………….....za-ca prezesa Oddziału 
  5.   inż. Jerzy Banaś ……………………..…skarbnik Oddziału 

  6.   mgr inż. Jan Lalak……………………...sekretarz Oddziału 

  7.   mgr inż. Konrad Troll ………………....II sekretarz Oddziału 
  8.  dr inż. Jerzy Bochnia ………………..….członek Zarządu Oddziału 

  9.  inż. Julian Cedro ………………………..członek Zarządu Oddziału 
10.  prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska….członek Zarządu Oddziału 

 
Rok 

Il
o

ść
 k

ó
ł 

Liczba członków 
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ó
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m
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ż
. 

T
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n
. 
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1 2 3 4 5 6 

1935 - 40 - - 40 

1936 - 50 - - 50 

1937 2 55 - - 55 

1938 2 60 - - 60 

1939 2 60 - - 50 

1949 6 40 46 - 86 

1950 8 40 108 - 148 

Oddz. I. 1951 8 62 113 10 185 

Oddz.II. 1951 9 75 150 25 250 

Oddz. I. 1954 8 66 122 12 200 

Oddz. II. 1954 9 72 172 26 270 

1961 18 191 350 62 603 

1967 18 170 291 59 520 

1969 20 248 513 86 850 

1972 23 335 686 84 1045 

1973 23 340 668 82 1090 

1974 23 361 763 82 1206 

1975 26 366 781 80 1227 

1976 28 470 882 78 1430 

1977 32 505 985 80 1570 

1978 33 515 1023 82 1620 

1979 35 560 1230 90 1880 

1 2 3 4 5 6 

1980 36 594 1196 88 1790 

1981 37 651 1001 86 1738 

1983 42 498 888 80 1457 

1984 42 598 982 76 1656 

1985 43 601 881 70 1552 

1986 45 537 776 68 1381 

1987 45 549 802 68 1419 

1989 45 521 754 60 1335 

1990 28 316 417 38 771 

1991 30 216 380 30 626 

1992 28 215 236 21 515 

1993 24 212 225 10 447 

1994 14 125 180 15 320 

1995 14 128 112 4 244 

1996 12 105 90 5 200 

1997 13 90 73 37 200 

1998 15 91 57 37 185 

1999 13 91 79 37 207 

2000 14 119  83  40  242 

2001 13 124 126 113 363 

2002 10 114 116 45 275 

2003 9 110 115 42 287 

2004 9 92 70 40 202 

2005 6 82 32 - 114 

2006 8 92 36 4 132 

2007 8 97 34 2 133 

2008 8 90 30 2 122 

2009 7 83 29 4 116 
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11.   mgr inż..Andrzej Koziarski…………….członek Zarządu Oddziału 
12.   dr inż. Andrzej Michalczewski ………...członek Zarządu Oddziału 

13.   kol. Jerzy Wieczorek …………………..członek Zarządu Oddziału 

Komisja Rewizyjna 

1.   kol Edward Chrzanowski  …………….  .przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2.   kol. Jerzy Szepietowski …………………członek  Komisji Rewizyjnej 
3.   kol Jerzy Szpakowski członek Komisji Rewizyjnej 

Sąd Koleżeński 

1.   inż. Władysław Piszczek ………………..przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
2.   inż. Lech Buczkowski …………………..członek Sądu Koleżeńskiego 

3.   kol. Edmund Wróbel …………………….członek Sądu Koleżeńskiego 
 

      Kol. Konrad Troll zrezygnował z funkcji członka Zarządu. 

       Kol. Jerzy Szpakowski i Jerzy Szepietowski – zmarli w czasie kadencji. 

 

 

                     Zakłady w których działały koła SIMP (lata 1948 – 2010) 

 
 

 

 

25.   
Zakład Tapicerki Samochodowej w 
Grójcu 

26.   WSI (Politechnika Radomska) 

27.   
Zakład Projektowo Konstrukcyjny 
„TECHMATRANS’ 

28.   Elektrownia Kozienice 

29.   Radomska Wytwórnia Telefonów RWT 

30.   
Zakład Doświadczalny „TECHMA-

TRANS” 

31.   
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnic-

twa 

32.   
Radomskie Zakłady Napraw Samocho-

dów 

33.   
Radomska Fabryka Wyrobów Metalo-

wych ‘POLMETAL’  

34.   
Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa 

Telekomunikacyjnego 

35.   
Zakład Produkcyjno Remontowy 

„ZREMB” 

36.   
Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł 

Różnych 

37.   
Radomska spółdzielnia Produkcyj-
na”OPAKOWANIE” 

38.   
Technikum Mechaniczne im. T. Ko-
ściuszki 

39.   
Fabryka Nakryć Stołowych „GER-
LACH” w Drzewicy 

40.   Biuro Konstr. Technolog. „PEWA” 

41.   Spółdzielnia Rzemiesln. Wielobranżowa 

42.   
Radomskie Zakłady Mechaniki. Budow-

lanej „ZREMB” 

1.  Zakłady Metalowe „Łucznik” 

2.  Zakład Maszyn do Pisania „Łucznik” 

3.  Zakład Maszyn do Szycia „Łucznik” 

4.  
Zakład Mechaniczny  „Łucznik” w Zwo-
leniu 

5.  
Wytwórnia Części Zamiennych w Rado-
miu  WCZ 

6.  Zakłady Graficzne w Radomiu 

7.  
Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemy-
słowych TERMOWENT 

8.  Instytut Technologii Eksploatacji 

9.  Jednostka Wojskowa na Lotnisku 

10.   Przedstawicielstwo Wojskowe 

11.   Koło Seniorów przy Oddziale Radomskim 

12.   Instytut Obróbki Skrawaniem 

13.   OBR „Prebot” 

14.   Fabryka Kuchni ACANTA 

15.   
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Remonto-
we Energetyki „Energoprom’ 

16.   
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montazowe 
„CHEMOMONTAŻ”w Pionkach  

17.   
Zakład Doświadczalny „CHEMIMETAL” 
Pionki 

18.   
Zakład Produkcji Form i Oprzyrządowania 
‘DOZACHEM-ERG’ Pionki 

19.   Zakład Części  Samochodowych w Iłży 

20.   Koło Terenowe 

21.   Państwowy Zakład Ubezpieczeń 

22.   Fabryka Urządzeń Mechanicz. w Warce 

23.   Zakład Produkt.-Remontowy Energetyki 

24.   OBR Radom 
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           Wykaz członków Oddziału Radomskiego SIMP  

                                (stan 31-12-2009 r.) 
  
  
     Alot Zbigniew Stanisław- 1954,   Arczew-

ski Andrzej- 1951,   August Zenon -1928,   

     Banaś Jerzy -1945,   Barański Jerzy -1962,  
Białczak Bogusław -1923,   Biesiaga Dariusz- 

1961,  Błoński Marian -1928,  Bochnia Jerzy -

1953,   Bródka Lucjan -1933,   Buczkowski 
Lech -1925,   Bugajski Stanisław- 1927,   

    Cedro Julian 1929,  Chętkiewicz Janusz 

1946,  Chmielewski Zbigniew Roman 1969,   
Chrzanowski Edward 1934,   Cierpisz Jan 

1940,    
    Dobraczyński Kazimierz 1928,    

    Gawor Radosław 1981,   Glik Henryk 1933,   

Gola Marek 1953,   Goździk Łukasz  1980,  
Górska Milena 1984,  Górski Krzysztof 1973,  

Gregorczyk Krzysztof 1955,   

     Jeżak Anna Magdalena 1979,  Jeżewski 
Albert 1934,  Jęczmyk Andrzej 1936,  

     Kalita Anna 1956,  Kamola Tadeusz 1931,  
Kamola Wiktoria 1948,   Klimkiewicz Łukasz 

1983,  Kogut Alicja 1955,  Konarzewski Ta-

deusz 1943,   Korczyński Zbigniew  Szczepan 
1947,   Korpal Roman 1933,   Kotlimowska 

Sylwia Jadwiga 1951,   Kotnarowska Danuta 

1947,  Kotnarowski Andrzej 1948,  Kowal-
czyk Ryszard 1943,  Kowalewicz Andrzej 

1932,  Kozdrach Zdzisław 1947,  Koziarski 

Andrzej 1954,  Kozieł Krzysztof 1973,  Ko-
zieł Stefan 1930,  Krawczyk Krzysztof 1947,  

Kubicz Radosław 1984, Kucharski Longin 
1927,   Kutera Stanisław 1933,   Kwatek Emil 

1980,  Kwiecień Sławomir 1963, 

     Lalak Jan 1941,  Ludew Ryszard 1949,  
Ludwiński Józef 1930,   Luft Sławomir 1949,  

     Łuksa Adam 1946,  

     Madej Paweł 1971, Majewski Zdzisław 
1941,   Maleta Dariusz  1954,  Mastalerz Wie-

sław 1934,   Matecki Krzysztof 1960,   Mazu-

rek Leszek 1958,   Mazurkiewicz Adam 1952,  

Mąkosa Kazimierz 1944,   Mąkosa Maciej 

1953,   Michajluk Paweł 1971,  Michalczew-
ski Andrzej 1969,  Michalczyk Arkadiusz 

1959,  Misiowiec Wojciech 1911,   Morozow 

Dymitrij 1971,  
     Nagrodzki Artur Robert 1969,  Niesiobęcki 

Dariusz 1977,   Nita Józef 1947,   

     Ocimek Karol 1983,   Okrutny Wiesław 
1955,   Orliński Stanisław 1948, Osóbka 

Zygmunt 1954,   
      Pawlak Janusz 1974,  Pawlik Stanisław 

1940,   Piszczek Władysław 1930,   Płatek 

Maria 1955,   Podsiadła-Bulsa Zofia 1952,  
Pomorski Piotr 1983,  Pyza Leszek 

 1983,   

      Różycki Andrzej 1951,   Rybak Remigiusz 
1956,   

      Sławiński Janusz Mieczysław 1950,   Sła-
wiński Sławomir 1982, Sobczuk Stanisław 

1930,   Sobień Zygmunt 1934,   Solarska Jo-

lanta 1962,   Sołśniak Jerzy 1933,   Sowa An-
toni 1931,   Srocki Sławomir 1956,  Strzelec 

Czesław 1925,   Szczerek Marian 1950,  Szy-

mański Waldemar 1945,    
     Tkaczyk Grzegorz  1983,  Tomtas Jan 

1947,  Trela Zygmunt Jan 1955,  Troll Konrad 

1972,         
      Walczykiewicz Przemysław 1983,  Wą-

sowicz Alicja1963,  Wiatr Zenon 1929,  Wie-
czorek Jerzy 1937, Winiarski Kazimierz 1934,  

Witczak Ryszard 1941, Wlazło Tadeusz 1931,   

Wojcieszek Edward Maciej 1983,   Wojcie-
szek Tadeusz 1932, Wojdała Paweł 1976,   

Wróbel Edmund 1933,  Wychocki Jacek 1984,  

      Zieliński Jerzy 1922,  Zubelewicz Michał 
1981.  
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GALERIA ZDJĘĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1972. Zarząd Oddziału i przewodniczący 

Kół Zakładowych SIMP 

Rok1979. Zarząd Oddziału Radomskiego 

Od lewej siedzą: Józef Dziwirek, Sławomir Fi-

jałkowski, Tadeusz Janas, Feliks Jastrzębski, 
Tadeusz Wojcieszek, Julian Cedro. stoją: Mie-

czysław Arak, Marian Trzos, Józef Połcik, Ed-

mund Jagiełło, Zbigniew Karpeta, Edward 

Chrzanowski, Zygmunt Jagielski 

Wrzesień 1978 r. dyplomy uznania dla działaczy 
SIMP z okazji I Radomskich Dni Techniki wręcza 

prezes Oddziału kol. Feliks Jastrzębski. Otrzymu-

ją Tadeusz Wojcieszek, Józef Połcik, Edward 

Chrzanowski, Lucjan Guzik, Janusz Duszyński, 

Julian Cedro 

 

Rok 1979. Uczestnicy wycieczki na Węgry zor-

ganizowanej na zaproszenie kolegów z  GTE 

Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia SIMP. 

Za stołem prezydialnym od lewej: 

 Bogusław Białczak, Feliks Jastrzębski. So-

biesław Zbierski – prezes ZG SIMP 

   Obchody XXX-lecie WSI. Przemawia  Prezes 

Oddziału SIMP kol. Feliks Jastrzębski  
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Spotkanie Jubileuszowe Oddziału Radomskiego 

SIMP (65-lecie) Prowadzi prezes Julian Cedro 

Rok 1990 Uczestnicy wycieczki do Jarosławla 

Rok 1978. Spotkanie koleżeńskie podczas zawodów 

strzeleckich kół SIMP przy Jednostce wojskowej 

2886 i Wytwórni Części Zamiennych w Radomiu 

Rok 1981.Walne Zgromadzenie. Wybrany Zarząd Od-

działu z przewodniczącymi  kół zakładowych 

Rok 2000. – siedzi Julian Cedro –prezes , stoją od 

prawej: Władysław Piszczek, Jan Lalak Kazimierz 

Szczepański, Jacek Słowiński,  Tadeusz Wojcieszek 

Obchody Roku Mierzejewskiego. Przemawia Prezes 

Oddziału Marian Trzos obok  prof. Lucjan Wrotny 

 Wrzesień 2000 r. Kazimierz Szczepański, Kazimierz 

Łasiewicki (Sekr. Gen. SIMP) i Julian Cedro przy 

tablicy poświęconej prof. H. Mierzejewskiemu 
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20.05.2004 r. Złożenie wiązanki kwiatów na 

grobie Feliksa Jastrzębskiego w 10 rocznicę 

śmierci  (od lewej: Julian Cedro, Władysław 

Wiszniewski, Tadeusz Wojcieszek, Kazimierz 

Szczepański) 

22.02.2006 r. Zarząd Radomskiego Oddziału 

 Od prawej: Danuta Kotnarowska, Zdzisław Ko-

zdrach, Andrzej Jęczmyk, Julian Cedro , Włady-

sław Wiszniewski, Andrzej Kotnarowski, Zdzisław 

Majewski, Andrzej Kowalewicz, Jan Lalak,  

Edward Chrzanowski, Tadeusz Wojcieszek 

Rok 2008 Warszawa Spotkanie Członków Hono-

rowych. Od lewej; Władysław Wiszniewski, Julian 

Cedro, Tadeusz  Wojcieszek, Aleksander Kopeć 

. 

16.10.2006 r. Nowy Zarząd Od prawej: Zdzisław 

Majewski, Edward Chrzanowski, Andrzej Ko-

ziarski, Tadeusz Wojcieszek, Zdzisław Ko-

zdrach, Andrzej Kotnarowski, Julian Cedro, Je-

rzy Banaś, Andrzej Michalczewski, Jan Lalak 

09,05.2006 r. Walne Zgromadzenie Oddziału. 

za stołem prezydialnym, od lewej; Danuta 

Kotnarowska, Tadeusz Wojcieszek, Andrzej 

Kowalewicz, Kazimierz Łasiewicki (Sekr. Gen. 

SIMP), Andrzej Barski (Dyr. Domu Technika) 

!5.12.2004 r. Seniorzy w Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu 
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 15.12.2006 r. Spotkanie noworoczno-opłatkowe 

19.10.2002 r. Rydzyna. Delegaci Oddz. Radom-

skiego na XXX Walny Zjazd Delegatów (od le-

wej Julian Cedro, Andrzej Kowalewicz, Tadeusz 

Wojcieszek, Artur Ratyński 

Od lewej; Jan Lalak, Jerzy Banaś, Jerzy Wieczorek, 

Julian Cedro, Andrzej Koziarski, Zdzisław Kozdrach, 

Edward Chrzanowski, Zdzisław Majewski, Tadeusz 

Wojcieszek 

Odznaczenia Stowarzyszeniowe z rąk Sekretarza 

Generalnego SIMP Kazimierza Łasiewickiego 

otrzymują; (od lewej( Zdzisław Kozdrach, 

 Andrzej Kowalewicz, Andrzej Kotnarowski,  

Sławomir Luft, Marian Szczerek 

Październik 2006 Rydzyna XXXI W.Z.D. 

 Od lewej; Julian Cedro, Jan Kaczmarek 

(Honorowy Prezes SIMP), Andrzej Ciszew-

ski (Prezes SIMP), Tadeusz Wojcieszek, 

Andrzej Kotnarowski 

17.10.2008 r. Uczestnicy spotkania podczas 

XXI Radomskich Dni Techniki 
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Autorzy Monografii  „80 lat Zakładu Zbroje-

niowego w Radomiu”. Od lewej: Tadeusz Łu-

czak, Bogusław Białczak, Marian Błoński, 

Lech Buczkowski, Andrzej Jęczmyk, Włady-

sław Wiszniewski 

   30.05.2007 r .Uczestnicy wycieczki seniorów do                      

   Dęblina 

Spotkanie autorów Monografii z grupą senio-

rów byłych pracowników Zakładów Metalowych  

07.06.2006 r. Spotkanie Zarządu z Kołem 

Studenckim 

Rok 2002 Grupa seniorów na wycieczce  w 

Nieborowie 

27.04.2005 r. Wycieczka  seniorów w Krakowie 

17 luty2003 r. 25-lecie Koła Seniorów od prawej An-

drzej Kowalewicz –Prezes Oddziału, Jan Łakomy – 

Prezes Komisji Seniorów przy ZG SIMP, Tadeusz 

Wojcieszek  -- Zastępca Prezesa Oddziału, Włady-

sław Piszczek – Prezes Koła, Jan Lalak – Sekretarz 

Koła 
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18-12-2009 r. Uczestnicy spotkania noworoczno-opłatkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zebranie Koła Studenckiego 22.05.2007 Przy ognisku -- Rogów Arboretum 

11.01.2006 r. Spotkanie noworoczne Koła Seniorów 

09.08.2006 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Oddziału 
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18.12.2009 r. Uczestnicy spotkania noworoczno-opłatkowego 

18.12.2008 r. Uczestnicy spotkania noworoczno-opłatkowego          
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22.05.2007 Wycieczka seniorów w Spale 

18.12.2008 r. Spotkanie  noworoczno-opłatkowe 
19.12.2006 r. Opłatek w NOT 

Prezes RR FSNT NOTkol. Marek Grzywacz 

dziękuje kol. Wł. Wiszniewskiemu za długo-

letnią pracę Radzie RR FSNT NOT                           

  

Uczestnicy uroczystości z okazji 70-lecia Oddziału Radomskiego SIMP 
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Pod Kopcem Kościuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2001 r. Spotkanie pierwszych absol-

wentów WSI. stoją od prawej: Henryk Rogoz-

in, Józef Rusek, Longin Kucharski,  Józef 
Różański, Zdzisław Pszeniczki, Jerzy Zieliń-

ski Siedzą od prawej: Zenon August, Wacław 

Michniewski, Henryk Murawski, Henryk Ja-

kubiak, Julian Cedro (organizator spotkania) 

Pod choinką 

2006 r. Pod dzwonem Zygmunta na Wawelu 

2005 r Na wycieczce. w  Krakowie 

 

Pod Kopcem Kościuszki 
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Spotkanie na Wydziale Mechanicznym Poli-

techniki 

Na spotkaniu  Zespołu Redakcyjnego 

Monografii o F. Broni 

Przemawia Prezes Kozdrach 

Wystawa wyrobów Fabryki Broni podczas 

XXII Radomskich Dni Techniki 

 

Spotkanie po XXII Radomskich Dniach 

Techniki 

W Nałęczowie przed mauzoleum Adasia 

Żeromskiego 
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Dodatek 
 

Wybrany 20 kwietnia 2010 r. Zarząd Radomskiego Oddziału SIMP na swym pierwszym posie-
dzeniu postanowił rozszerzyć opracowanie Jubileuszowego Biuletynu Informacyjnego o materiały 

dotyczące Sesji  Jubileuszowej  oraz o materiały historyczno-pamiątkowe. 

  

Jubileusz 75-lecia Oddziału 
  
Uroczysta Sesja poświęcona 75 rocznicy utworzenia w Radomiu Oddziału SIMP połączona z 

Walnym Zgromadzeniem Oddziału odbyła się 20 kwietnia 2010 r. wg porządku zamieszczonego 

na poniższym zaproszeniu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesję otwiera prezes Zdzisław Kozdrach. 

Siedzą od prawej: Andrzej Barski, Kazimierz 

Wawrzyniak, Kazimierz Łasiewicki, Tadeusz 

Wojcieszek 

 Referat okolicznościowy wygłasza kol Tadeusz 

Wojcieszek 
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W imieniu Zarządu Radomskiej Rady FSNT 

NOT życzenia przekazuje kol. Andrzej Barski 

W imieniu Zarządu Głównego SIMP życzenia 

przekazuje kol. Kazimierz Wawrzyniak 

Z rąk Sekretarza Generalnego Dyplom Uznania 

ZG otrzymuje Edward Chrzanowski 

Sekretarz Generalny Kazimierz Łasiewicki 

wręcza odznaczenia Danucie Kotnarowskiej i 

Zdzisławowi Kozdrachowi  

Widok sali obrad Widok sali obrad 

Odznaczeni:  

Danuta Kotnarowska – Srebrna Odznaka 

Honorowa NOT. 

Zdzisław Kozdrach – Odznaka im. Hen-

ryka Mierzejewskiego. 
W towarzystwie Sekretarza Generalnego 

SIMP  Kazimierza Łasiewickiego 
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Grupa uhonorowanych kolegów w towarzy-

stwie Sekretarza Generalnego Kazimierza 

Łasiewickiego. 
Stoją od lewej: Longin Kucharski, Zdzisław 

Kozdrach, Edmund Wróbel, Józef Ludwiń-

ski, Kazimierz Łasiewicki, Jerzy Banaś,       

Jerzy Bochnia, Dariusz Maleta 

Dyplom Uznania otrzymuje kol. 

Andrzej Michalczewski 

Dyplom Jubileuszowy otrzymuje 

kol. Stanisław Sobczuk 

Dyplom Jubileuszowy otrzymuje kol. 

Władysław Piszczek 

Dyplom Jubileuszowy otrzymuje 

kol. Władysław Wiszniewski 

Spotkanie przed obradami. Od lewej: Kazimierz 

Wawrzyniak, Tomasz Budzynowski, Zdzisław 

Kozdrach, Tadeusz Wojcieszek, Kazimierz     

Łasiewicki 

Elementy dekoracji sali 
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Skład osobowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego   
       Oddziału Radomskiego SIMP na kadencję 2010 – 2014 

(wybrany 20 kwietnia 2010 r.)

      Zarząd 

  1.  inż. Zdzisław Kozdrach…………….. ....prezes Oddziału 

  2.  dr inż. Andrzej Kotnarowski …………... za-ca prezesa Oddziału 

  3.   mgr inż. Zdzisław Majewski …………...za-ca prezesa Oddziału, skarbnik 
  4.   kol. Tadeusz Wojcieszek …………….... za-ca prezesa Oddziału 

  5.   mgr inż. Jan Lalak………………………sekretarz Oddziału 

  6.  dr inż. Jerzy Bochnia ………………..…..członek Zarządu Oddziału 
  7.  kol Hanna Kalita…………………………członek Zarządu Oddziału 

  8.  prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska….członek Zarządu Oddziału 

  9.   mgr inż. Andrzej Koziarski……………..członek Zarządu Oddziału 
10.   mgr inż. Dariusz Maleta………………...członek Zarządu Oddziału 

11.   dr inż. Andrzej Michalczewski ………...członek Zarządu Oddziału 
12…mgr Kazimierz Winiarski……………….członek Zarządu Oddziału 

     Komisja Rewizyjna 

1.   kol Edward Chrzanowski  ……………… .przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
2.   inż. Roman Korpal ……………………… sekretarz  Komisji Rewizyjnej 

3.   inż. Józef Ludwiński ……………………. członek Komisji Rewizyjnej 

4.   inż. Stanisław Pawlik …………………….członek Komisji Rewizyjnej 

     Sąd Koleżeński 

1.   inż. Julian Cedro……… ………………....przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 

2.   inż. Jerzy Banaś ……………………….....sekretarz Sądu Koleżeńskiego 
3.   kol. Tadeusz Kamola……………………..członek Sądu Koleżeńskiego  

4.  .kol Tadeusz Wlazło……………………….członek Sądu Koleżeńskiego 
 

 

 

Od prawej: pod ścianą Dariusz Maleta, 

Edward Chrzanowski, Jan Lalak, Julian   

Cedro, Andrzej Michalczewski, Jerzy Boch-
nia, Jerzy Banaś, Kazimierz Wawrzyniak, 

odwróceni: Kazimierz Winiarski, Andrzej 

Koziarski, Kazimierz Łasiewicki, Zdzisław 

Kozdrach  

Od prawej siedzą: Zdzisław Majewski, Kazi-

mierz Winiarski, Zdzisław Kozdrach, Włady-

sław Wiszniewski. stoją: Jerzy Bochnia,       
Andrzej Barski, Julian Cedro, Kazimierz 

Wawrzyniak, Kazimierz Łasiewicki,  Andrzej 

Koziarski, Jerzy Banaś, Edward Chrzanowski, 

Jan Lalak  
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Materiały historyczno-pamiątkowe 

 
Członkowie powstałego 11 kwietnia 1935 r. pierwszego w Polsce  Oddziału SIMP w Ra-

domiu 

(Wszyscy członkowie – założyciele Oddziału to inżynierowie mechanicy, zatrudnieni w Pań-

stwowej Fabryce Broni w Radomiu) 

 

Lp. Imię i Nazwisko  Funkcja w SIMP Stanowisko służbowe 

w Zakładzie 
  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  6 
  7 

  8 
  9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
 

Eustachy  Gutkowski 
Tadeusz  Ankowski 

Janusz Tymowski 
Ludomir Dzierżanowski 

Witold Ulatowski 
Wacław Hanyga 
Wacław  Ostrowski 

Stanisław  Cygański 
Stanisław  Skulimowski 

Adolf  Barszczewski 
Innocenty  Chomiak 
Tadeusz  Chrzan 

Henryk  Denk 
Witold  Dukielt 

Wincenty Gruszczyński 
Eugeniusz Kostkiewicz 
Franciszek Kozłowski 

Lucjan Krakowiak 
Jan  Krauze 

Tadeusz  Krauze 
Józef Kuczyński 
Bronisław Kwieciński 

Tadeusz Mickiewicz 
Stefan Ołdakowski 

Aleksander Piotrkowski 
Eugeniusz Rapaczyński 
Jerzy Starnecki 

Stanisław Stefański 
Tadeusz Szczeklik 

Wacław  Werner 
Alfred  Wojtyła 
Tadeusz Zaniewski 

Zygmunt Żegilewicz 

Prezes Oddziału 
Z-ca Prezesa 

Z-ca Prezesa 
Sekretarz Oddziału 

Sekretarz Oddziału 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 
Członek Oddziału  

Członek Oddziału  
Członek Oddziału  

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 
Członek Oddziału 
Członek Oddziału 

Członek Oddziału 

Z-ca Dyrektora 
K-k Wydz. Produkcji 

K-k Dz. Kontroli Techn. 
Asystent 

K-k Wydz. Produkcji 
K-k Wydz. Produkcji 
K-k Wydz. Produkcji 

Asystent 
Asystent, kk 

Asystent 
K-k Wydziału  
Asystent 

Asystent 
Asystent 

Konstruktor 
Asystent 
Asystent 

Asystent 
Asystent 

K-k Biura Techn. TT 
Szef  Produkcji 
K-k Wydz. Produkcji 

Konstruktor 
K-k Dz. Badań Techn 

Z-ca  Dyrektora 
Asystent 
Asystent 

Asystent 
Asystent 

K-k Dz. Biura Techn. 
Asystent 
Asystent 

Konstruktor 
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Grupa pierwszych absolwentów Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. 

(rocznik 1950-54.) 

Legitymacja członkowska po powojennym reaktywowaniu Oddziału SIMP w Radomiu  
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Lista pierwszych absolwentów Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu        

Wydział Mechaniczny (rocznik 1950 – 54) 

 
Adamski Józef, August Zenon, Banaszyński Henryk, Berwertz Henryk, Budny Przemysław, Cho-
cholski Jerzy, Chmielewski Mieczysław, Dłużewska Anna, Fikiert Mieczysław, Glinka Zygmunt, 

Głocki Jerzy, Grzebała (Grzebałowski) Henryk, Jakubiak Henryk, Jastrzębski Feliks, Kłodnicki 

Aleksander, Kolasiński Czesław, Kozieł Stefan, Kucharski Longin, Maciejewski Marian, Mariań-
ski Marian, Matyszkiewicz Henryk, Michniewski Wacław, Murawski Henryk, Mrożek Zygmunt, 

Nader Mieczysław, Nowicki Władysław, Okulicki Stanisław, Pająk Bronisław, Pasek Zygmunt, 

Piszczek Stanisław, Połcik Witold, Popczyński Kazimierz, Rogozin Henryk, Rojek Czesław, Ró-
żański Józef, Rusek Józef, Ruta Piotr, Skocki Edward, Stanik Kazimierz, Stawowski Jerzy, Swat 

Józef, Szymański Tadeusz, Węzykowski  Czesław, Wierzchom Tadeusz, Wintrowicz Edward, 

Zduńczyk Stanisław, Zieliński Jerzy, Ziółkowski Kazimierz, Zych Mieczysław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja przystąpienia Zakładów Metalowych „Łucznik” na Członka Zbiorowego SIMP. 

Zakład otrzymał legitymację nr 1 

Nalepki okolicznościowe 
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Pamiątkowy scyzoryk wykonany w Fabryce Na-

kryć Stołowych GERLACH w Drzewicy. Napisy 

wykonano w Zakładach Metalowych „Łucznik” 

Pamiątkowa  łyżka  do butów z otwieraczem butelek. Wykrój wykonano w WCZ 

napisy w Zakładach Metalowych  „Łucznik” 
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Honorowe Odznaki Stowarzyszeniowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka im. Henryka 

Mierzejewskiego 

      Odznaka Godności 

 „Członek Honorowy SIMP” 

Srebrna Odznaka 

Honorowa NOT 

Złota Odznaka 

Honorowa NOT  

Odznaka Godności „Za-

służony Senior SIMP” 

Srebrna Honorowa 

Odznaka SIMP 

Złota Honorowa 

Odznaka SIMP 

Brązowa Honorowa 

Odznaka SIMP 

Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. 25 

Czerwca 27 (d. 1 Maja) gdzie mieszkał Henryk Mierzejewski 
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Pamiątkowy nóż wędkarski wykonany w 50 rocznicę powstania SIMP. 

Nóż wykonano w Fabryce Nakryć Stołowych GERLACH w Drzewicy 

napisy w Zakładach Metalowych „Łucznik” 

Odznaka Honorowa (Zbio-

rowa) wraz z Dyplomem Od-

znaki Honorowej nadana 

przez Zarząd Główny SIMP 

Oddziałowi Radomskiemu 

SIMP 1 lipca 1981 r. 
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Ceramiczny talerz ozdobny upamiętniający 

obchody 50-lecia działalności SIMP 

Żeliwny ozdobny talerz wykonany w Radom-

skich Odlewniach dla upamiętnienia otwarcia 

Domu Technika w Radomiu  22 grudnia 1977 r. 

Puchar od Zarządu Oddziału Ra-

domskiego SEP z okazji 70-lecia 

Oddziału Radomskiego SIMP 
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Poszczególne części Informatora społecznie opracowali:  Julian Cedro, Andrzej Kotnarowski, 
Zdzisław Kozdrach, Jan Lalak, Zdzisław Majewski, Tadeusz Wojcieszek 
Korekty dokonała Danuta Kotnarowska 

Wybór zdjęć i opracowanie  graficzne całości Jan Lalak 
W szerokim zakresie wykorzystano materiały o charakterze pamiątkowym udostępnione 

przez: Juliana Cedro, Jana Lalaka, Tadeusza Wojcieszka. 
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Tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy 

ul.25 Czerwca nr 27 w Radomiu, w którym miesz-

kał Henryk. Mierzejewski.  Wmurowana w 1986 r. 

Zamek w Rydzynie  --  dom pracy twórczej SIMP 
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