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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

Sytuacja epidemiczna również w ubiegłym 2021 roku nie pozwoliła nam na 
zorganizowanie tradycyjnego Spotkania Noworocznego i wielu innych planowanych 
spotkań, imprez, wyjazdów. Był to kolejny trudny rok dla Stowarzyszenia jak i dla 
każdego z nas. Parę rzeczy udało się mimo wszystko przeprowadzić i tak: 

1. W styczniu musieliśmy zmierzyć się z problemami w InSIMP-e – niepopłacone 
podatki, brak środków na koncie itd. Aby rozwiązać powstałe problemy 
zdecydowaliśmy się na zmianę dyrektora i zmianę formy obsługującej 
księgowość. Konieczne było również dofinansowanie działalności w dość dużej 
kwocie – zostanie ona zwrócona przez nowego dyrektora po zagwarantowaniu 
płynności finansowej – do końca 2021 niestety to się nie udało. Nowym 
dyrektorem InSIMP-u został kolega Andrzej Łobza. Powołano również Radę 
Doradczą Rzeczoznawców przy InSIMP. 

2. Nawiązana współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela 
zaowocowała utworzeniem dwóch kół młodzieżowych. Odbyliśmy trzy 
spotkania z dyrekcją szkoły, wręczyliśmy legitymacje SIMP-owskie młodzieży, 
która zadeklarowała przynależność do Stowarzyszenia. Przekazaliśmy szkole 
sprzęt fotograficzny wart około 10 000,- zł – sprzęt ze zbiorów prywatnych. 
W bieżącym roku nie udało się zorganizować planowanego przez szkołę 
wyjazdu na warsztaty fotograficzne do Rydzyny z uwagi na obostrzenia 
związane z pandemią. 

3. Kontynuowaliśmy prace nad wydaniem albumu o Rydzynie. Młodzież z ZSZ im 
Lelewela przygotowała wraz z kolegami z Korporacji Poligrafów pierwszy szkic 
albumu. Prace nad albumem mocno komplikuje sytuacja epidemiologiczna. 
Zwróciliśmy się również do ZG SIMP w Warszawie z zaproszeniem do 
współpracy i propozycją częściowego pokrycia przez ZG kosztów druku 
albumu. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy mocno nas zdziwiła – ZG oświadczył, 
że album SIMP-owi nie jest potrzebny, a jak Poznań koniecznie chce go wydać 
to niech sobie sam wydaje - to jest sprawa Oddziału SIMP w Poznaniu. 
Zdecydowaliśmy, że wydamy 50 egzemplarzy – album powinien być gotowy do 
druku w drugiej połowie roku. 

4. Zorganizowaliśmy dwa spotkanie z cyklu „Słów Miarka” – jedno w sierpniu, 
drugie w październiku. Spotkanie zorganizował i prowadził Stanisław 
Chutkowski, przy muzyce Tomasza Bateńczuka. Pierwsze odbyło się w 
ogrodzie Domu Technika – aura dopisała i było bardzo przyjemnie. Drugie w 
budynku z udziałem gości z Wągrowca. Oba spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczestników. 

5. We wrześniu tradycyjnie gościliśmy na Zamku SIMP w Rydzynie, gdzie odbyło 
się Otwarte Plenarne Zebranie Zarządu Oddziału i Walne Zgromadzenie 
Delegatów. Na spotkaniu omówiliśmy sytuację w Stowarzyszeniu, wydarzenia 
z ubiegłego roku i wręczyliśmy odznaczenia zasłużonym kolegom. Spotkanie 
uświetnił występ Pawła Bączkowskiego, który uraczył nas grą na gitarze i 
wykonaniem piosenek Contry, rock & rool, oraz piosenek autorskich. Koncert 
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został bardzo dobrze przyjęty przez wszystkich gości. Spotkanie zakończył 
wieczór koleżeński przy grillu i piwie na dziedzińcu Zamku. 

6. Korporacja Poligrafów zorganizowała dwa spotkania - 22 maja Korporacja 
Poligrafów świętowała Dzień Drukarza, spotkanie odbyło się na Dziewiczej 
Górze w Czerwonaku, przy ognisku i pieczeniu kiełbasek, natomiast 10 grudnia 
zorganizowano tradycyjną wieczerzę wigilijną.  

7. Z inicjatywy Prezesa Oddziału Powstała Fotokronika SIMP zawierająca ponad 
2000 zdjęć z różnych imprez organizowanych przez nasz Oddział – wszystkie 
w formacie A5. Zdjęcia ilustrują wydarzenia od roku 2001 do chwili obecnej i są 
do wglądu w Klubie Technika w suterynie. Zapraszamy kolegów do podzielenia 
się swoimi zdjęciami – wydrukujemy i dołączymy do kroniki. 

8. Zorganizowano 9 spotkań Prezydium Zarządu Oddziału i przyjęto 14 uchwał. 

9. Zorganizowano 4 spotkania Zarządu Oddziału z czego część zdalnie. 

10. Wydano kalendarz w nakładzie 300 szt. – rozprowadzono wszystkie 

11. Spłaciliśmy w całości kwoty należne Warszawie z tytułu prowadzenia Komisji 
Energetycznej za rok 2020. Rok 2021 był płacony na bieżąco – do zapłaty został 
IV kwartał – zapłacimy po ostatecznym rozliczeniu roku. 

12. Prezes Oddziału uczestniczył w spotkaniach Zarządu Federacji NOT Rada w 
Poznaniu, a kolega Tadeusz Pawłowski wszedł [po raz kolejny do Zarządu 
Głównego Federacji NOT w Warszawie jako wiceprezes. 

13. Na stronie internetowej naszego oddziału umieszczono 20 publikacji – strona 
jest redagowana na bieżąco, wymaga jeszcze paru modyfikacji, które będziemy 
wprowadzać w bieżącym roku. 

14. Wróciliśmy do tematu Szkoły Inżynierów SIMP – odbyło się robocze spotkanie 
w gronie 5 osób – przedyskutowano zaproponowany program szkoleń oraz 
możliwości finansowania szkoły. Temat będzie kontynuowany na następnych 
spotkaniach. 

15. Zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne – z uwagi na pandemię w wąskim gronie. 

16. Do stowarzyszenia w naszym Oddziale przystąpiło 83 członków – w tym 
członków zwyczajnych 19, członków nadzwyczajnych 1 i młodzieży 63. Na 
koniec roku Oddział liczył 770 członków 

17. Kronika żałobna - w ubiegłym roku odeszli od nas następujący koledzy 

− Sławomir Twardochleb 

− Jerzy Begier 

− Jacek Borkowski 

− Marian Medwid 

− Jerzy Banaszak 

− Jerzy Braniecki 

− Jerzy Kazimierczak (2022) 

Szczegółowe kalendarium zeszłorocznych imprez i spotkań jest dostępne na stronie 
internetowej Oddziału. 
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Na pierwsze półrocze bieżącego roku 2022 przygotowaliśmy Plan działania, ale co się 
z tego uda zrealizować to się okaże zależnie od rozwoju pandemii.  

Bieżący rok jest rokiem wyborczym i w związku z tym musimy w miesiącach luty – 
marzec przeprowadzić zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Kołach, Sekcjach i 
Korporacjach, wybrać nowe Zarządy i delegatów na Walne Oddziału. Protokoły z 
zebrań i skład nowych Zarządów proszę przekazać do sekretariatu do 7 kwietnia. W 
tym terminie oczekujemy również na sprawozdania z działalności Kół, Sekcji i 
Korporacji w bieżącej kadencji. Sprawozdania te załączymy do sprawozdania Zarządu. 
Przypominam, że na zebrania sprawozdawczo – wyborcze Koła, Sekcje, Korporacje 
mogą zapraszać członków Zarządu Oddziału. 

Na 20 maja planujemy Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Poznaniu - 
zorganizujemy je w Domu Technika, przeprowadzenie wyborów do władz Oddziału i 
delegatów na Walne SIMP w Rydzynie. Jeśli będzie to możliwe z osobistym udziałem 
delegatów, a jak nie to w formie elektronicznej. Proszę również o propozycje 
kandydatów do Zarządu Oddziału i ZG w Warszawie – do Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Koleżeńskiego.   

Jeżeli nic nie ulegnie radykalnej zmianie to planowanie wizyt w firmach produkcyjnych 
nie ma sensu - po prostu nas nie wpuszczą. Chcielibyśmy natomiast zorganizować 
przejazd Kolejką Średzką w formie majówki i może odwiedzić Muzeum Broni 
Pancernej w ich nowej siedzibie (planowane było w ubiegłym roku, ale z uwagi na 
wzrost zachorowań zrezygnowaliśmy z tej wizyty) - muzea na dziś są otwarte.  

Oczekujemy na inicjatywy Członków i Prezesów Kół, Korporacji i Sekcji, na propozycje 
imprez które jeszcze można zorganizować.  

Przypominam, że sekretariat pracuje normalnie i zawsze jest do dyspozycji członków 
Stowarzyszenia, podobnie jak członkowie Prezydium. 

Pozdrawiam wszystkich Naszych Członków i życzę pomyślności w kolejnym roku 
działalności naszego Oddziału 

  

Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu 

 

 


