Jubileusz 85-lecia Oddziału SIMP w Łodzi
W roku 2021 minęło 85 lat od pierwszego zorganizowanego spotkania grupy sześciu inżynierów
mechaników założycieli koła SIMP w Zakładach Doświadczalnych Politechniki Lwowskiej w Głownie
k/Łodzi, z którą to datą wiąże się początek zorganizowanej działalno0ści SIMP w regionie łódzkim.
Jest to kolejny rok, w którym przyszło nam funkcjonować w warunkach zagrożenia zdrowotnego
wywołanego przez COVID-19, które istotnie ograniczyło działalność organizacyjną, merytoryczną,
integracyjną również naszego Stowarzyszenia. Wobec ciągle zmieniającej się sytuacji
epidemiologicznej w kraju nie łatwo było podjąć stosowną odpowiedzialną decyzję, rozważaną w
gronie członków Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi w kwestii organizacji uroczystości jubileuszowych.
Przeważyły głosy za organizacją w możliwie najbliższym wrześniowym terminie zachowując wszelkie
możliwe środki ostrożności. Wybrano zatem formę plenerowego spotkania łączącą część oficjalną i
koleżeńską, integracyjną. Zarząd podejmując decyzję w czerwcu zdawał sobie sprawę jak mało czasu
zostało na organizację, szczególnie w przypadającym okresie wakacyjnym. Nie przewidziano zatem
wydawnictwa okolicznościowego i odznaczeń stowarzyszeniowych honorujących aktywnych członków.
Wysłany pierwszy komunikat spotkał się z dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w
uroczystościach ze strony członków SIMP, świadczącym o pragnieniu spotkania się w szerszym gronie
po tylu miesiącach wielu ograniczeń.
Na uroczystości, które odbyły się w dniu 17 września 2021 r. przybyło blisko 80 osób w tym
członkowie SIMP, zaproszeni goście oraz liczne grono sympatyków i przyjaciół, którzy otrzymali od
organizatorów okolicznościowe prezenty z logo SIMP. Miejscem spotkania był Hotel Grzegorzewski w
pobliskim podłódzkim Tuszynie dysponującym rozległym terenem leśno-parkowym z plenerową bazą
gastronomiczną.
Otwarcia uroczystości dokonał prezes Oddziału Stanisław Sucharzewski witając:
• Kazimierza Łasiewickiego – członka ZG reprezentującego Prezesa SIMP Piotra Janickiego,
• Andrzeja Gołąbczaka – wiceprezesa ZG SIMP,
• Adama Rylskiego – prezesa Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT,
• Tomasza Kubiaka – dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,
• Wacława Gałeckiego – prezesa honorowego Oddziału SIMP w Łodzi,
• Prezesów kół zakładowych – Rafała Izaszka, Wojciecha Stachurskiego, Jolantę Trojanowską,
• Prezesów towarzystw naukowych i sekcji n-t. – Grzegorza Bechcińskiego, Krzysztofa Dwornika,
Józefa Kaczmarka.
Uroczystości jubileuszowe obchodzone w Oddziale SIMP w Łodzi mają wieloletnią tradycję i są
okazją do podsumowania działalności z wymienieniem osób aktywnie zaangażowanych w realizację
wydarzeń za okres minionych 5-ciu lat, o których w swoim referacie mówił kol. Stanisław Sucharzewski.
Podkreślił, że z powodu pandemii, obecne obchody obejmują głównie wydarzenia z 3-ch pierwszych
lat. W okresie tym zorganizowano ponad 12 spotkań technicznych, 7 wyjazdów technicznoturystycznych, z których ważniejsze wymieniono poniżej:
• W 2017 r. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji przy Oddziale w Łodzi zorganizowało
cykliczną międzynarodową Konferencję Hamulcową i Bezpieczeństwa. W jej organizację byli
zaangażowani: Krzysztof Dwornik, Witold Opasewicz, Zbigniew Pawelski, Wojciech Kacperski,
Anna Kieracińska, Henryk Bil. Zarząd Towarzystwa zorganizował ponadto spotkania z
odczytami o nowościach i kierunkach rozwoju motoryzacji. Referat Kolegi K. Dwornika na
temat „Pojazdy autonomiczne” wywołał duże zainteresowanie.
• Spotkania z firmami przemysłowymi o charakterze naukowo-technicznym w Politechnice
Łódzkiej dla studentów i pracowników oraz członków SIMP, którym towarzyszyły odczyty,
prezentacje i wystawy. Goszczono przedstawicieli firm: PONAR – Wadowice, PONAR – Silesia,

Mitsubishi Bosch-Rexroth, Lenso, Höring. Na wyróżnienie i podziękowanie zasługują Koleżanki
i Koledzy pracownicy Politechniki z Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwa
N-T Obrabiarek i Narzędzi oraz Koła SIMP przy PŁ a szczególne: Grzegorz Bechciński,
Małgorzata Sikora, Jacek Sawicki, Wojciech Stachurski, Robert Święcik, Radosław Rosik.
• Towarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi zrzeszające głównie członków SIMP z Wydziału
Mechanicznego PŁ i Pabianickiej Fabryki Narzędzi corocznie organizowało spotkania w
PAFANIE gdzie były prezentowane nowe produkty i procesy technologiczne w połączeniu ze
zwiedzaniem zakładu a także były wygłaszane referaty naukowe - często młodych adeptów
nauki z PŁ. Głównymi organizatorami spotkań byli: Józef Kaczmarek – prezes Towarzystwa,
Rafał Izaszek - prezes koła, Danuta Żelazna, Andrzej Styczyński. Koło SIMP w PAFANIE jest
najliczniejszym w Oddziale i co należy podkreślić jest głównym centrum integracji załogi.
• Zarząd Oddziału zorganizował 4 wycieczki trzydniowe (Zamki Dolnej Wisły, Kotlina Kłodzka,
Warmia i Mazury, Trójmiasto) połączone ze zwiedzaniem zakładów przemysłowych i obiektów
technicznych. Sponsorowano również wyjazdy jednodniowe techniczne dla studentów i
seniorów.
Na szczególna uwagę zasługuje również działalność Koła Uczelnianego SIMP w Politechnice
Łódzkiej, które zorganizowało sesję naukowo-historyczną z okazji Jubileusz 45-lecia powstania. Zarząd
koła prowadzi konkursy na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału
Mechanicznego. Konkurs jest dwuetapowy ogłoszony przez Zarząd Oddziału i Zarząd Główny SIMP.
Zwraca uwagę wysoki poziom prac nagrodzonych na szczeblu Oddziału dyplomem i nagrodą pieniężną
dla studenta, oraz dyplomem i upominkiem dla promotora. Prace zakwalifikowane do konkursu na
szczeblu centralnym zajmowały również najwyższe miejsca i wyróżnienia. Wyróżniającymi działaczami
koła są profesorowie: Jacek Sawicki, Małgorzata Sikora, Wojciech Stachurski, Marcin Gołąbczak oraz
doktorzy: Grzegorz Bechciński, Radosław Rosik.
Oddział aktywnie włączył się w uroczystości 70-lecia Federacji Stowarzyszeń N-T NOT w Łodzi
opracowując rozdział poświęcony działalności SIMP do wydanej publikacji okolicznościowej. Nasi
członkowie sprawują najwyższe funkcje w Łódzkiej Radzie NOT: Mirosław Urbaniak – prezes do 2021
r., Adam Rylski – prezes od 2021 r., Andrzej Tarka – dyrektor Biura, ponadto bardzo aktywnymi są:
Ryszard Grenda, Stanisław Sucharzewski, Tadeusz Bębenek, Jacek Grabowski (Mieczysław Staniucha –
zmarł w 2021 r.).
Należy podkreślić również znaczący wkład Kolegów z Łodzi w prace na szczeblu centralnym:
• Andrzej Gołąbczak – wiceprezes ZG SIMP,
• Wacław Gałecki – członek GSK,
• Stanisław Sucharzewski – członek GKR
oraz w komisjach przy ZG SIMP, do których powołanie otrzymało łącznie 12 osób.
Końcowym aktem wystąpienia prezesa było złożenie podziękowań skierowanych do Koleżanek i
Kolegów z Zarządu Oddziału za włożony wysiłek i poświęcony czas z życzeniami satysfakcji z pracy na
rzecz Stowarzyszenia oraz osobom, które podjęły się trudu organizacyjnego spotkania jubileuszowego:
Jolanta Trojanowska, Małgorzata Sikora, Rafał Izaszek.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując Jubileuszu i licznych osiągnięć oraz
odczytując i wręczając z tej okazji listy gratulacyjne: Kazimierz Łasiewicki w imieniu ZG SIMP, Tomasz
Kubiak – dziekan Wydziału Mechanicznego, Adam Rylski – prezes ŁRF SNT-NOT.
Miłym akcentem uroczystości i dużym zaskoczeniem dla wielu uczestników było wręczenie
dyplomów jubileuszowych dla członków z minimum 50-cio letnią przynależnością do SIMP. Aktu
wręczenia dokonali najmłodsi członkowie zarządu: Koleżanka Małgorzata Sikora i Kolega Rafał Izaszek.
Dyplomy otrzymali w kolejności najdłuższego okresu przynależności następujące osoby: Józef Kurek
(68), Czesław Czajka (63), Jacek Kulesza (63), Jacek Grabowski (63), Roman Golisz (61), Andrzej Koziarski
(61), Leszek Ornaf (60), Wacław Gałecki (59), Witold Opasewicz (59), Wiesław Lesiak (59), Włodzimierz

Świtkowski (59), Urszula Augustyniak (56), Zbigniew Kurczewski (55), Lech Biedrzycki (54), Ryszard
Ciurapski (54), Ineza Kwiatkowska (54), Andrzej Gołąbczak (53), Hieronim Korzeniewski (53), Ryszard
Wójcik (52), Janusz Antonik (51), Tadeusz Adamiak (50), Stanisław Sucharzewski (50).
Wręczenie dyplomów dla seniorów Stowarzyszenia było ostatnim punktem oficjalnej części
uroczystości, po której zaproszono zebranych na poczęstunek przy ławach biesiadnych zachęcając
jednocześnie do kontynuacji dyskusji i wspomnień.
Opracował: Stanisław Sucharzewski
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