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KolegaJącek lweŃczex
Prezes oddńątu SIMP
us Poznąniu

Wielce Szanowny Kolego Prezesie,

z okazji dostojnego Jubileuszu B5-Iecia dziąłąIności oddńąłu 9IMP
w Poznaniu, w imieniu Zarzqdu Głównego Stowarzyszenio. Inżynierów i Technikóta
Mechąnikótls Polskich orąz wł,asnym składamy na. ręce Szanounego Kolegi
serdecme gratulacje dla wszystkich Koleżąnek i Kolegów, którzy przyczynili się do
r o zw oju Was zeg o oddziąłu w okr esie doĘ chczasow ej j eg o historii,

Ten piękng Jubileusz jest okazjq do przapomnienia, że poczqtki
organizotaania zespołouej działąIności ząt.podowej techników w Wielkopolsce sq
zno,cmie wcześniejsze q. ich korzenie sięgajq 1886 roku i sq tnaale zwiqzane
z powolanym wtedy Poznąńskim Towarzystwem Technicznaffi, U którym dziąłąIi
głównie mechanicy, a jednym z jego współzałożycieli był Napoleon Urbąnowski.
PodkreśIió tąkże należy, że oddziął, Poznąński 1IMP naleiry do wqskiego kręgu
4 najstarszych oddziq.łów 1IMP, które rozpoczęfu dziq'ł,a'Iność w 1935 r, a jego
pierwszym prezesem był inż. Zygmunt Zagłoba-Sochącki _ wybitny fachowiec
zwiqzany ząwodowo z firmq H. Cegielski. Pierwszymi członkąmi 9IMP z Poznaniq"
byli: Adam Kręglewski, Stąnisłąw Brzeziński, Kązimierz Marcolla, Frąnciszek
Tatąrq' i Jąn Szałajko. Pierwszy z nich jako wybitny twórcą techniki zostą,ł
uhonorowąna poprzez umieszczenie tablicy pamiqtkowej u) Ząmku 9IMP w
Rydzynie w dniu B wrześnią 2o17r.

Reaktywowąnie oddziąłu SIMP w Poznaniu po za"kończeniu II wojny
światowej tu 1946 r. tuiqże się z mgr. inż. Stąnisł.ąwem Bogusławskim _ prezesem'
który kierotuał oddziąłem przez dwie kadencje. Wtedy powstał'o pierwsze
w oddziąIe i prawdopodobnie w całym Stowarzyszeniu, koło SIMP us Zq'kłl'da'ch H.
Cegielskiliczqce 6o członków, a jego przewodniczqcymbyl Kazimierz Link.
Największe jednak zasługi dla rozwoju oddziąłu 9IMP w Poznąniu i całego
Stowarzyszenia. tunieśIi trzej prezesi, tj. doc, dr inż. Frąnciszek Tataro, mgr inż,
Witold Kąwecki i dr inż. Hotr Janicki, którzy w sumie kierowąIi oddziąłem 6l lat, a
Piotr Janicki kieruje tąkże całym Stowarzyszeniem od zol4 roku.

Najlepszy okres dIą rozwoju oddziąłu Pomąńskiego przypadł' na" lątą
prezesura Witoldą Kauseckiego, kiedy w końcu 1975 r, było Bo8l członkóu



2

indyusidualnych, 163 kołą zo'kładowe oro.z zz sekcje nąukotao-technicnle. Bał
to stąn poróusnyualny ze usspółczesnq liczbq członków całego Stowarzyszenia.

W oddziq.Ie Poznąńskim pousstawaly utedy pierussze u) kraju komisje
koordynacyjne kół 9IMP' przekształcone następnie w oddziąły Rejonouse SIMP,
które z dniem 1stacmia' 1976 r, uzyskały sfofus oddziąIóu: wojewódzkich SIMP,

PodkreśIić tu należy szczegóInq rolę oddziąłu Pomańskiego polegajqcq ną
ży czliw ej pomoca udzielanej sqsiaduj qcym o ddziął.om.

W lątąch 6o. i 7o. ubiegłego wieku potustały dtlsie godne podkreśIenia
inicjatywy oddziąłu Poznańskiego SIMP: powołanie Zgrupowania Ziem
Ząchodnich i Północnych, będqcego pierwowzorem ma.kroregionów (odbyło się
dziewiętnaście tąkich Zjazdótu) orąz Zreo'Iizowąnie pięciu Zjazdów Przedstąwicieli
Kół Wojskowych 9IMP, z udziąłem przedstauicieli Ministerstusa obrony
Narodoutej.

W l97o r. podjęta zostąła, ta'kże decyzja z udzią,ł'em czołowych działaczy
oddziąłu Poznąńskiego SIMP z kol. Witoldem Kąweckim na czele, o odbudotlsie
przejętego przez SIMP tu użytkowanie wieczyste Ząmku Rydzyńskiego, ktory
stąnowi dom pracy tusórczej całego Stowarzyszenia i jest przedmiotem naszej
wspólnej troski. Dodątkowo Kolega Witold Kąwecki us lątąch 2oog - 2014 udzielił
n7clczqcego wsparciafinansowego sponsorujqc prące prza rewctloryzacji Zamlct4 co
doceniły wl'a,dze Stowarzyszenią umieszczajqc 3 mąrco' 2017 r. stosownq tablicę
pamiqtkowq. CeI ten jest konĘnuowąna przez Jego Małżonkę Alicję.

Współczesny oddział 1IMP w Poznąniu, którym od z8lat kierowął kol Piotr
Jąnicki musiął się nnierzyć z konsekwencjami reform ustrojowych u;prowadzonych
w 1989 r,, upadkiem usielu ząkłądów i spadkiem liczebności członkóu IIMP. Próbę
tę przeszedł pozytytunie, a jego największym sukcesem jest dobre dostosowąnie
dziął,ąIności oddziąłu do gospodarki rynkouej. Dzieło to w bieżqcej kadencji
konĘnuuje Kolega Prezes Jącek Mańczak, co zo.owocouso"ło m.in. wzrostem
Iiczebności oddziąłu o 132 czł'onków.

Mimo wielu tąkże niesprzyjajqcych okoliczności, oddńął Poznąński 1IMP
toedług stąnu na 31..12.2019 r. z liczbq 679 członków indyusidualnych, 16 kołąmi
9IMP orąz g sekcjami i towarzystwąmi nąukotuo-technicmymi jest najuażniejszym
oddziąłem 1IMP w skąIi cał'ego kraju, W ciqgu ostatnich zo lat, Zarzqdoui
oddziąłu udało się zreą'lizować szereg znaczqcych inicjaĘw, z których
najważniejsze to:
. dokonąnie przekształ,ceń jednostek organizacyjnych oddziału (powstały

tousarzystusa, korporacje, koła terenowe), co umożIiwiło przejęcie członków SIMP
z rozpadĘqcych się kół, w likwidowąnych podmiotąch gospodarczych;

. powoł'anie no' nowych zasa'do,ch kołą SIMP na, terenie Politechniki Poznąńskiej,
które jest najlicmiejszym kołem oddzia.łu, skupiajqcym przede wszystkim
młodzież;

' uruchomiono włąsne konkursy: ,,Stuego nie mą.cie,, promujqcy krajoule uyroby;
Prac Dyplomouych Technikotu Mechąników im. inż. Kazimierza Gielewskiego
orqz ząpewniono udziął w ogóInopolskich konkursąch 9IMP, tj. na najlepszq
prz"cę dyplomow q i Technik-Absolw ent ;

- nądąwanie Ętułu Ttpórco. Techniki;



- orgąnizowqnie tradycyjnych cyklicznych imprez tąkich jak: Dni Chł.odnicnua,
P)LIC)N, konferencje energeĘczne, oddziąłowe spotkanią w Ząmku SIMP tu
Rydzynie;

- gromadzenie mąteriąłóu doĘczqcych historii techniki u) ząkłądąch
przemysł'owych, które uległy likwidacji, w ramach ,*,Ąrchiwum Historii Techniki'';

- wydanie ksiqżki pt. ,,so-Iecie dziąłąIności Polskiego Totaarzystwa Bo'dąn
Nienis zczqcy ch i Diag no sĘki Technicznej SI M P" ;

- sy stemaĘ c zne wy dau anie biuletynu,,SI M P Wielkopolski', ;
. bąrdzo dobrą uspółpraca z agendami gospodarczymi, które zapewniajq środki

finansowe ną dziąłąInośó statutowq oddziąłu, atąkże Zarzqdu Głównego SIMP;
- wszechstronna współpraca z Radq Poznąńskq FS/VTNoT;
- współprącą czł'onków oddziąłu z Komitetem Technicznym PKN i Komisjami

opiniuj qcymi Ur zędu Marszałkow skieg o ;
- współpraca z insĘtucjami wojskouymi, m.in. Z Bazq Lotniczq nr 33

tts Krzesinq.ch;
. organizacja wszystkich znączqcych Jubileuszy oddziąłu z obszernymi referatami

i wy dawnictw ami, w ta m m.in. 6 o -Iecia, 7o -Ie cia, 7 5-Ie cia i B o -lecią.

Prowądzenie tg'k szerokiej i wielokierunkowej dziąłąIności śuia.dcza o dużym
sttuorzonym przez Was potencjale i dobrze rokuje dla procy stowarzyszeniowej
w przyszł'ości.

Kończqc życzymy Zarzqdowi i Członkom oddziału Poznańskiego 9IMP
dalszych sukcesów i satysfakcji z efektow dotychczasowej dziąłq"Iności orąz
w szelkiej pomy śIno ści w ży ciu o sobisĘm.

Krzysz


