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50lat FAE EMA-ELFA sp. z o.o. w Ostrzeszowie
1954 - 2004

P

kowaæ sprzêg³a i Ostrzeszowskie Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Terenowego z 376 osobowa za³og¹, mieszcz¹ce
siê w starych obiektach przy ul. Piastowskiej.
Lata 1967-1971 to czas du¿ych inwestycji. Wybudowano
wówczas dwie hale produkcyjne ka¿da o pow. 1100 m2 oraz
zaplecze z biurowcem przy ul. Pocztowej 7, gdzie
sukcesywnie przenoszono ca³¹ produkcjê.
Nazwa Fabryka Aparatury Elektrycznej ELFA pojawi³a siê
po raz pierwszy 2 lutego 1971 r., kiedy to OPPT przejmuje
Zjednoczenie Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA w
Warszawie. Zadaniem fabryki by³a odt¹d produkcja
aparatury ³¹czeniowej niskiego napiêcia.
Dwa lata póŸniej FAE ELFA znowu zmieni³a swoj¹
przynale¿noœæ. Fabryka zosta³a pozbawiona osobowoœci
prawnej staj¹c siê jednym z zak³adów EMA-ELESTER w
£odzi. Odleg³y Oddzia³ w Ostrzeszowie uruchamia³
przestarza³e konstrukcje wszystko to, czego pozbywa³ siê
macierzysty zak³ad. Jednak w tym trudnym okresie uda³o
siê pod rz¹dami dyrektora S. Dybicha i z-cy ds.
technicznych Cz. Kempy wdro¿yæ, przejêt¹ z Fabryki
Urz¹dzeñ Mechanicznych, produkcje hamulców elektromagnetycznych typu HZE do silników elektrycznych z
INDUKTY w Bielsku Bia³ej.
W lipcu 1976 r. fabryka po raz kolejny zmieni³a
przynale¿noœæ - zosta³a przekazana do Kombinatu
Przemys³u Obrabiarkowego PONAR Poznañ. Mimo
rosn¹cego zapotrzebowania na od³¹czniki LO ich produkcjê
musiano przekazaæ do innego zak³adu, a przej¹æ do
produkcji szafy sterownicze do obrabiarek do WIEPOFAMY w Poznaniu. Ci¹g³e zmiany przynale¿noœci fabryki i
asortymentu produkcji hamowa³y rozwój zak³adu.
Poniewa¿ istnia³y zamiary kolejnej reorganizacji i
przy³¹czenia ELFY do ostrzeszowskiego FUM na zasadzie
wydzia³u produkcyjnego, zwi¹zki zawodowe wyst¹pi³y do
Ministerstwa Przemys³u Maszynowego z wnioskiem o
usamodzielnienie zak³adu. Dziêki tej inicjatywie 1 stycznia
1982 r. konstytuuje siê Fabryka Aparatury Elektrycznej
EMA-ELFA.
Samodzielnoœæ zak³adu i reforma gospodarcza lat
80 stworzy³y korzystne warunki do dynamicznego rozwoju
fabryki. Nowe technologie wytwarzania wymusi³y
zwiêkszenie powierzchni produkcyjnej wydzia³ów
galwanizerni i malarni. Wybudowano halê narzêdziow¹,
zwiêkszono powierzchnie produkcyjn¹ o 30% dobudowuj¹c ³¹cznik miêdzy istniej¹cymi halami. Wspólnie z
s¹siednim zak³adem zbudowano nowoczesn¹ kot³owniê.
W 1984 r. we wspó³pracy z moskiewskim instytutem
ENIMS uruchomiono wielkoseryjn¹ produkcjê hamulców
elektromagnetycznych pr¹du sta³ego do robotów
przemys³owych. Rozpoczêto te¿ produkcjê hamulców
pneumatycznych. W 1987 ruszy³a produkcja hamulców
pr¹du sta³ego typu F. W 1988 r. wdro¿ono do produkcji
hamulce elektromagnetyczne do obrabiarek niemieckich i

iêædziesiêcioletnie dzieje fabryki bior¹ swój
pocz¹tek w prywatnym zak³adzie Joachima Wiêcka,
w którym produkowano zatrzaski, pinezki,
gwoŸdzie tapicerskie i nity odzie¿owe. W 1951 r.
przedsiêbiorstwo przesz³o pod zarz¹d pañstwowy. Za
historyczn¹ datê powstania EMA-ELFY uznaje siê 1
stycznia 1954 r., kiedy to powsta³y Ostrzeszowskie
Zak³ady Galanterii Metalowej. Powsta³e zak³ady, pierwsze
w Ostrzeszowie w bran¿y metalowej, stwarza³y dla
licz¹cego 7 tys. mieszkañców miasta dobre warunki
rozwoju. Pocz¹tkowo 23 osobowa za³oga produkowa³a
zatrzaski, gwoŸdzie tapicerskie i pinezki.
Kiedy po 23 latach Ostrzeszów ponownie w 1955
r. zyska³ status miasta powiatowego, w³adze powiatu
podjê³y starania o utworzenie przedsiêbiorstwa Przemys³u
Terenowego, którego dochody zasila³yby miejscowy
bud¿et. W 1957 r. OZGM wraz z dwoma innymi zak³adami
wesz³y w sk³ad Ostrzeszowskiego Przedsiêbiorstwa Przemys³u Terenowego. Staj¹c siê Zak³adem nr 1. Zak³ad nr 2
„Metalowy” produkowa³ czêœci do maszyn rolniczych i
œwiadczy³ us³ugi remontowe maszyn rolniczych. Zak³ad nr
3 „Spo¿ywczy” wytwarza³ soki, przetwory owocowe i wina zosta³ on w 1962 r. zlikwidowany. W 1958 r. w pomieszczeniach zak³adu nr 2 rozpoczêto produkcjê silników
elektrycznych. Produkcja ta zosta³a wyodrêbniona w
Zak³adzie nr 4 „Elektrycznym”, który w pocz¹tku 1961 r.
zosta³ przeniesiony do nowych, dobrze wyposa¿onych
obiektów przy ul. £¹kowej 31. W nowo wybudowanym
kompleksie zlokalizowany zosta³ równie¿ Zak³ad nr 5
„Narzêdziowy” w którym wykonywano oprzyrz¹dowanie
dla pozosta³ych zak³adów OPPT.
Dynamiczny rozwój, powstanie zak³adu „elektrycznego” przy „metalowym”, coraz wiêksze zatrudnienie
wynosz¹ce w 1958 r. 158 pracowników, spowodowa³y
koniecznoœæ budowy oœrodka fabrycznego. Budowa
nowych obiektów rozpoczê³a siê w 1958 r., a ju¿ w 1961 r.
zosta³a zakoñczona oddaniem 1400 m2 hali produkcyjnej,
zaplecza socjalnego i biurowca. Od 1954 r. do 1965 r.
za³oga fabryki wzros³a do 376 osób, zaœ roczna produkcja z
2,8 mln z³ do 51 mln z³. Lata 60 by³y dla OPPT szczególnie
wa¿ne wprowadzono do produkcji m.in. przyciski
sterownicze typu PM, PS, wy³¹czniki typu WKE, WPO,
praski smarowne PB oraz rozruszniki olejowe typu ARF. W
tym te¿ czasie dosz³o do uruchomienia seryjnej produkcji
piêciu typowielkoœci sprzêgie³ VBA wg polskiego patentu.
Poniewa¿ ros³o zapotrzebowanie na sprzêg³a, zak³ad
zmuszony by³ zaniechaæ produkcji silników elektrycznych
i rozruszników olejowych brakowa³o bowiem miejsca na
produkcje sprzêgie³, a ta stawa³a siê coraz wa¿niejsza.
Pierwszego paŸdziernika 1965 r. na wniosek
Ministra Przemys³u nast¹pi³ podzia³ OPPT na Fabrykê
Urz¹dzeñ Mechanicznych, która wraz ze 100 osobow¹
za³og¹ zyska³a siedzibê w nowych obiektach i mia³a produ2

jest coraz wiêkszym odbiorc¹ specyficznych konstrukcji
podwójnych hamulców pr¹du sta³ego. Opracowany nowy
uk³ad prostuj¹cy dla hamulców pr¹du sta³ego, bêd¹cy
przedmiotem patentu, jest eksportowany do krajów Europy
Zachodniej. Opracowano ponad 50 konstrukcji kaset
narzêdziowych, sejfów w wykonaniu meblowym i œciennym oraz odwijaków kablowych w czterech wykonaniach
standardowych i szeœciu wykonaniach specjalnych.
W 2001 r. spó³ka naby³a liniê technologiczn¹
wykonywania gwintów metod¹ walcowania na zimno.
Produkcja szerokiej gamy œrub podnoœnikowych i wrzecion
stanowi¹ znaczny zakres produkcji i sprzeda¿y spó³ki. W
2002 r. z INDUKTY S A przejêta zostaje produkcja
silników pr¹du sta³ego typu PRSO-175 i 500, a rok póŸniej
elektrowibratorów typu EWE 12.
Lata dziewiêædziesi¹te obfitowa³y w liczne inwestycje.
Stworzone zosta³y warunki do produkowania wyrobów o
dobrej, uznanej przez klientów marce i gwarantowanej
jakoœci. Dowodem na to jest uzyskanie przez FAE „EMAELFA” Sp. z o.o, w roku jubileuszu, certyfikatów ISO:
9001/2000 (system zapewnienia jakoœci), 14001 (ochrona
œrodowiska) i 18001 (bezpieczeñstwo i higiena pracy).
Dorobek fabryki na przestrzeni 50 lat jest niezwykle
bogaty. Rozwój przemys³u, w którym znacz¹cy udzia³
mia³a jubilatka bez wzglêdu na to jak¹ nazwê w danym
okresie nosi³a i do kogo organizacyjnie nale¿a³a,
przyspieszy³ rozbudowê Ostrzeszowa. Powsta³e miejsca
pracy spowodowa³y przyp³yw ludnoœci do miasta, a co za
tym idzie rozwój budownictwa mieszkaniowego. Fabryka
ca³y czas by³a obecna w ¿yciu miasta. Dawa³a i daje nie
tylko pracê licznej za³odze, ale wspiera finansowo wiele
inicjatyw spo³ecznych. Wspiera pilne potrzeby szkó³, w
tym szko³y specjalnej, czêœciowo finansuje klub sportowy,
przekaza³a do ostrzeszowskiego ZOZ-u ponad 100 tys. z³
na zakup nowoczesnego sprzêtu medycznego.
Piêædziesiêcioletnie dzieje fabryki uœwiadamiaj¹
nam, ¿e od pó³ wieku trwa fabryka, która kilkakrotnie
zmienia³a nazwê, przechodzi³a z zarz¹du pod zarz¹d, której
produkcj¹ odgórnie sterowano nie zawsze kieruj¹c siê jej
dobrem. Dzieje FAE „EMA-ELFA” pokazuj¹ jak trwa³y,
rozwojowy, mobilny, aktywny i elastyczny mo¿e byæ
przemys³ regionalny, dopasowuj¹cy siê do ka¿dych
warunków spo³ecznych i gospodarczych kraju.

gruntownie zmodernizowano typoszereg hamulców pr¹du
przemiennego HZE. Uzyskano te¿ patent na now¹ postaæ
hamulców o nazwie HZG, wprowadzono nowe
rozwi¹zania minisprzêgie³ elektromagnetycznych do
polskich kserokopiarek, hamulców i sprzêgie³
proszkowych do maszyn poligraficznych dla potrzeb
przemys³u w ZSRR. W 1989 r. rozpoczêto produkcje kaset
narzêdziowych z przeznaczeniem na rynek RFN.
Zmiany zachodz¹ce w Polsce zmusi³y fabrykê do
dostosowania poziomu zatrudnienia do poziomu produkcji.
Zatrudnienie spad³o z 297 pracowników w 1989 r. do 155
pracowników w 1992 r. W tym te¿ czasie w 1993 r. jednym
z najpowa¿niejszych odbiorców hamulców pr¹du sta³ego
typu F zostaje BESEL w Brzegu. Po 2 latach przerwy
wznowiona zostaje dostawa hamulców pr¹du przemiennego typu HZg dla INDUKTY w Bielsku Bia³ej, a po
wdro¿eniu do produkcji nowego typu hamulców pr¹du
sta³ego typu HPS zakres dostaw ulega poszerzeniu. Dobra
wspó³praca z INDUKT¥ by³a podstaw¹ do wypracowania
propozycji prywatyzacji fabryki drog¹ zakupu przez
INDUKTÊ S A. W dniu 30.12.1996 podpisano umowê
sprzeda¿y EMA-ELFY spó³ce INDUKTA S A. Aktem
notarialnym z dnia 1.03.1997 utworzona zosta³a spó³ka o
nazwie EMA-ELFA Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, ze 100%
kapita³em INDUKTY S A i wesz³a w sk³ad holdingu
ELEKTRIM, a od 2000 r. do grupy CANTONI.
W latach dziewiêædziesi¹tych i na pocz¹tku nowego wieku
wdro¿ono nowe konstrukcje zwalniaków elektrohydraulicznych typu ZE, zwalniaków ognioszczelnych typu ExZE
z przeznaczeniem dla kopalñ wêgla kamiennego,
opracowano nowy typoszereg hamulców pr¹du sta³ego i
zestawy samohamowne na bazie silników BESEL.
Zmodernizowano te¿ hamulce i sprzêg³a proszkowe wraz z
elementami sterowania. Zyska³y one uznanie na rynku
angielskim i duñskim. W 1995 r. podjêto wspó³pracê z
duñskim koncernem SKIOLD dostarczaj¹c mu ponad 100
detali i pó³fabrykatów. Wdro¿ono specjaln¹ technologiê
szybkiego kojarzenia silników i hamulców w zestawy,
dziêki czemu po badaniach prototypów w USA, Kanadzie i
Norwegii fabryka sta³a siê jedynym dostawc¹ zestawów
samohamownych dla filii amerykañskiej firmy WOODMIZER. Nowe hamulce pr¹du sta³ego typu H, HPS, HE,
HDS w wykonaniu standardowym i specjalnym stanowi¹
dobr¹ ofertê dla klientów zagranicznych wspó³pracuj¹cych
z producentami silników Grupy CANTONI-MOTOR.
Spó³ka od lat jest dostawc¹ hamulców AC/DC na rynek
francuski, pó³nocnoamerykañski i azjatycki. Rynek czeski

Marian Skórski
Przewodnicz¹cy K.Z. SIMP przy EMA-ELFA

XXI
edycja Konkursu o Nagrody im. Hipolita Cegielskiego
W

Poziom prac jak zwykle by³ zró¿nicowany. Obok
prostych rozwi¹zañ wyró¿nia³y siê rozwi¹zania zg³oszone
z Fabryki Pojazdów Szynowych. Niew¹tpliwie jest to
wynik poprawy sytuacji produkcyjnej tej fabryki wzrost
zamówieñ i potrzeby rynku kolejowego zaowocowa³y
nowymi rozwi¹zaniami.
Ostatecznie wyró¿niono 6 spoœród zg³oszonych
prac, przyznaj¹c w poszczególnych grupach tematycz-

XXI edycji Konkursu z Zakresu Rozwoju
Techniki o Nagrody im. Hipolita Cegielskiego
organizowanego przez Zarz¹d Spó³ki H. Cegielski Poznañ S.A. i Zarz¹d Kó³ Zak³adowych SIMP HCP, s¹d
konkursowy rozpatrywa³ 9 prac zg³oszonych ³¹cznie przez
61 twórców. Prace zawiera³y rozwi¹zania techniczne i
technologiczne z piêciu grup tematycznych, opracowane i
wdro¿one w 2003 roku.
3

Maækowiak, Filip Prêdki, Lucjan Serewiœ, Bogdan Szulc,
Stefan Wiœniewski, Micha³ Wolniewicz.
Z pozosta³ych prac na uwagê zas³uguj¹ dwa
tematy, które zajê³y trzecie miejsca w swoich grupach:
- „Projekt uk³adu sterowania dmuchaw pomocniczych
dla silników produkowanych na licencji MAN B&W”
przygotowany przez Tomasza Rumiñskiego, Andrzeja
Zalesiñskiego, Wojciecha Kozielewskiego, Tadeusza
Kozikowskiego, Paw³a Pieli, Miros³awa Szparago,
konstruktorów z Fabryki Silników Okrêtowych W2, w
grupie tematycznej A,
- „Konstrukcja i technologia wykonania narzêdzi do
rozwalcowywania rurek ch³odnic” to temat z grupy
tematycznej D - Konstrukcja i wykonanie g³ównie dla
potrzeb HCP S.A. obrabiarek, maszyn i urz¹dzeñ
zmieniaj¹cych w zasadniczy sposób dotychczas stosowan¹
technologiê produkcji, opracowany przez Jerzego
Samulskiego i Romualda Ga³êskiego z Fabryki Wyrobów
Precyzyjnych W7.
Pierwsze z powy¿szych rozwi¹zañ to uk³ad
sterowania dmuchawami pomocniczymi silnika okrêtowego, zastêpuj¹cy sterownikiem programowalnym firmy
MITSUBISHI dotychczasowe rozwi¹zanie oparte na
przekaŸnikach. Uzyskano konstrukcjê, która w zakresie
rozwi¹zañ technicznych plasuje siê w obszarze standardów
realizowanych obecnie dla tego typów uk³adów sterowania.
Algorytm sterowania, wynikaj¹cy z funkcji pracy
dmuchaw i odpowiadaj¹cy mu program zapisany w jêzyku
programowania zastosowanego sterownika w minimalnym
stopniu wyczerpuje zdolnoœci sterownika. Programowalny
sterownik daje mo¿liwoœæ ³atwych modyfikacji algorytmu
sterowania bez koniecznoœci zmian mechanicznych. Na
podstawie przygotowanej dokumentacji uruchomiono w
W2 produkcjê tych uk³adów sterowania.
Drugie z omawianych rozwi¹zañ, to konstrukcja
przyrz¹du do rozwalcowywania rurek miedzianych w
p³ytach (sitach) ch³odnic, stosowanego w procesie technologicznym uruchomionej w HCP produkcji ch³odnic. Od
rozpoczêcia produkcji do realizacji tej operacji stosowane
by³y narzêdzia z importu, które czêsto ulega³y awarii i
niszczeniu. Twórcy zg³oszonego rozwi¹zania, zmieniaj¹c
w bardzo istotny sposób konstrukcjê narzêdzia, wyeliminowali problem ³amania siê koñcówki przyrz¹du.
Usztywniaj¹c narzêdzie i zmieniaj¹c miêdzy innymi
stosunek prêdkoœci obrotowych rolek do trzpienia zwiêkszyli bardzo znacznie jego trwa³oœæ.
Ciekawym przyk³adem ingerencji w konstrukcjê
licencyjn¹ silnika okrêtowego jest temat, który równie¿
zaj¹³ trzecie miejsce w grupie tematycznej C:
- „Podzia³ obudowy ch³odnic powietrza silnika
7K80MC-C w celu umo¿liwienia obróbki zasobnika
powietrza po ca³kowitym zespawaniu” opracowany

Fot. 1. Wagon po modernizacji

nych, jedno pierwsze i piêæ trzecich miejsc. Trzy prace
przesuniêto do rozpatrzenia w konkursie za rok 2004, z
uwagi na nie spe³nienie wymogów pe³nego wdro¿enia do
produkcji w poprzedzaj¹cym roku. £¹cznie nagrodzonych
zosta³o 34 twórców.
Najciekawszym rozwi¹zaniem w tegorocznej
edycji konkursu by³ temat zg³oszony w grupie tematycznej
A - Konstrukcje wyrobów opracowanych zasadniczo przez
w³asne biura konstrukcyjne:
- „Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej rodziny
zmodernizowanych wagonów 112A-J-FPS, 112A-WFPS, 112A-JM-FPS, 112A-WM-FPS”. Praca zajê³a pierwsze miejsce w swojej grupie tematycznej. Dokumentacjê
przygotowa³ zespó³ w sk³adzie: Maciej G³owiñski, Pawe³
Kowalski, Mariusz Fordon, Romuald Fronckiewicz, Jerzy
Ga³êski, Jaros³aw Jankowski, Adam Nawrocki, Lech
Paczkowski, Tomasz Polus, Zbigniew Sobczak, Wojciech
Stodulny, Andrzej Tomkowiak.
Praca powsta³a w wyniku realizacji umowy z PKP
Przewozy Regionalne, na modernizacjê wagonów
wyprodukowanych kilkanaœcie lat wczeœniej, o przestarza³ych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych i estetyce. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu zespo³u, w bardzo krótkim
czasie opracowano dokumentacjê konstrukcyjn¹ praktycznie nowych wagonów, gdy¿ ze starych pozosta³y tylko
wózki oraz pud³a, które równie¿ znacznie zmodernizowano i dostosowano do wspó³czesnych wymagañ
dotycz¹cych odpornoœci ogniowej, t³umienia ha³asu,
ergonomii i estetyki. Zastosowane rozwi¹zania to:
pokrycie blach wewnêtrznych pud³a specjaln¹ past¹
g³usz¹c¹, estetyczne i ³atwe w monta¿u poliestrowe
wy³o¿enia œcian i sufitów mocowane na rzepy przemys³owe typu „clip”, zastosowanie drzwi czo³owych ze
wspomaganiem, bardziej ergonomiczne i estetyczne
rozplanowanie WC, zmieniony system nawiewu przedsionka oraz system wodny ze wskaŸnikami poziomu
wewn¹trz i na zewn¹trz wagonu, bardziej nowoczesne typy
okien, foteli, instalacji elektrycznej i zderzaków. Umo¿liwi³o to przekazanie do PKP praktycznie nowych wagonów za nieporównanie mniejsz¹ cenê.
Za wdro¿enie do produkcji tego rozwi¹zania
przyznano trzecie miejsce w grupie tematycznej C Technologia i organizacja podstawowych i pomocniczych
procesów wytwarzania, zespo³owi FPS w sk³adzie: Józef
Zieliñski, Tadeusz Lemañski, Jerzy Bebejewski, Marek
Buchert, Grzegorz Dudziak, Stanis³aw Dziurdza, Józef

Fot. 2. Laureaci I miejsca w grupie tematycznej A
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przez Jerzego Samulskiego i Romualda Ga³êskiego z
fabryki W2. Opracowany przez licencjodawcê zasobnik
powietrza z dwoma przyspawanymi na sta³e obudowami
ch³odnic uniemo¿liwia³ w warunkach HCP wykonanie ich
w ca³oœci, technologia ³¹czenia spawaniem obrobionych na
gotowo elementów by³a bardzo pracoch³onna i nie
gwarantowa³a wymaganej jakoœci. Istot¹ rozwi¹zania jest
zast¹pienie jednolitego korpusu, konstrukcj¹ dziel¹c¹
obudowy ch³odnic na dwie czêœci: zasobnik powietrza z
czêœci¹ górn¹ obudowy ch³odnicy i czêœæ dolna obudowy
ch³odnicy, przykrêcana œrubami. Zastosowany podzia³
wymaga³ zmiany po³o¿enia niektórych zespo³ów zasobnika powietrza. Rozwi¹zanie pozwala wykonaæ zasobnik
powietrza na urz¹dzeniach znajduj¹cych siê w HCP oraz
umo¿liwia dostêp do malowania obudów ch³odnic i
osuszaczy farbami etylokrzemowymi.
Zainteresowanych tematem tegorocznej edycji
konkursu odsy³am do strony internetowej SIMP-u
www.simp.poznan.pl, gdzie w dziale „KONKURSY”
umieszczono szersze informacje o wynikach XXI edycji
konkursu, listê laureatów oraz zdjêcia ze spotkania
podsumowuj¹cego konkurs.
Na zakoñczenie parê s³ów o podsumowaniu
konkursu, które w tym roku odby³o siê w Oœrodku Kwalifikacji Wyrobów SIMPTEST w Poznaniu, na którym jak
co roku spotkali siê laureaci konkursu, cz³onkowie
zarz¹dów kó³ SIMP dzia³aj¹cych w HCP i zaproszeni
goœcie, wœród nich Wiceprezes Dyrektor Techniczny HCP
kol. Andrzej Czarnecki, Wiceprezes
Dyrektor ds.
Marketingu i Sprzeda¿y HCP kol. Witold Schöneich,
prezesi spó³ek zale¿nych HCP S.A. oraz przedstawiciele
dzia³aj¹cych w Cegielskim Zwi¹zków Zawodowych.
Czêœæ oficjalna to tradycyjnie powitanie
zebranych przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Kó³
Zak³adowych SIMP H. Cegielski Poznañ S.A. kol.
Romualda Kuderczaka, omówienie wyników konkursu
przez Przewodnicz¹cego S¹du Konkursowego kol. Jacka
Mañczaka, wrêczenie dyplomów, gratulacje dla wyró¿nionych i dyskusja nad wynikami konkursu.

Fot. 3. Wieczór przy grillu

Resztê spotkania spêdziliœmy przy obiedzie w sali
oœrodka oraz tradycyjnym grillu i piwie. Pogoda dopisa³a,
szef kuchni serwowa³ smaczne dania przez co humory
wszystkim dopisywa³y. Serdeczna kole¿eñska atmosfera,
nieskrêpowane dyskusje, dobre nastroje uczestników
sprawi³y, ¿e rozstaliœmy siê dopiero póŸno wieczorem.
W tegorocznym konkursie nagrodzono mniej
prac ni¿ w ubieg³ym roku. Prace przesuniête do kolejnej
edycji konkursu cechuj¹ siê dobrym poziomem co dobrze
rokuje na przysz³y rok.
¯yczeniem cz³onków s¹du konkursowego jest,
aby przysz³oroczny konkurs by³ bogatszy w prace
reprezentuj¹ce wysoki poziom rozwi¹zañ technicznych.
Zarz¹d Kó³ SIMP i cz³onkowie stowarzyszenia s¹
przekonani, ¿e przy œcis³ej wspó³pracy z Zarz¹dem Spó³ki
H. Cegielski Poznañ S.A., a w szczególnoœci z Dyrektorem
Technicznym Firmy jest to realne. Dobrze rokuje równie¿
przewidywany w przysz³ym roku znaczny wzrost
produkcji silnikowej w Cegielskim do czego firma obecnie
siê przygotowuje.
Jacek Mañczak
Wiceprezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu
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-lat Ko³a Zak³adowego SIMP
przy zak³adach FAE EMA-ELFA

1

czerwca 1959 r. jest dat¹ powstania ko³a zak³adowego SIMP przy Ostrzeszowskim Przedsiêbiorstwie Przemys³u Terenowego (obecnie Fabryka
Aparatury Elektrycznej EMA-ELFA). W tym dniu, przy
wsparciu przedstawicieli Oddzia³u Poznañskiego SIMP,
kadra in¿ynieryjno-techniczna fabryki utworzy³a grupê
œrodowiskow¹ SIMP której przewodnicz¹cym zosta³ kol.
in¿. Ryszard Szymanek. Grupa liczy³a w pocz¹tkowym
okresie 9-ciu cz³onków. W miarê up³ywu czasu
powiêkszy³a siê o nowych cz³onków - pracowników, którzy
wraz z rozwojem fabryki powiêkszali grono simpowców.
Skutkiem tego, w nied³ugim czasie dzia³aj¹ca grupa
przekszta³ci³a siê w Ko³o Zak³adowe SIMP. Spoœród
pracowników przyby³ych z innych regionów znalaz³ siê
równie¿ by³y cz³onek SIMP z zak³adu wroc³awskiego kol.

Czes³aw Kempa, którego na podstawie sta¿u cz³onkowskiego datuj¹cego siê od 1951 r. uznaje siê za jednego z
grupy trzech najstarszych cz³onków Oddzia³u Kaliskiego
SIMP.
Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ organizacyjna ko³a
sprowadza³a siê do doradztwa technicznego,
racjonalizatorstwa oraz szkolenia za³ogi. W 1965 r. podzia³
przedsiêbiorstwa spowodowa³ okresowe zawieszenie
dzia³alnoœci ko³a. Dopiero po trwaj¹cej oko³o 2-lat
przerwie, wznowiono dzia³alnoœæ.
W lipcu 1967 r. wybrano nowy zarz¹d w sk³ad,
którego weszli koledzy:
- Antoni Pokora - przewodnicz¹cy
- Henryk Konarski - sekretarz
- Stefan Rokicki - skarbnik
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- W³adys³aw Konarski - cz³onek
- Zbigniew Slak - cz³onek

- Antoni Pokora w latach 1967-1983 i 1994-2001
- Kazimierz Zdeb 1984-1986
- W³adys³aw Lelek 1987-1989
- Bernard Kubiak 1990-1993
Od 2001 r. funkcjê przewodnicz¹cego pe³ni kol. Maran
Skórski
W okresie przemian gospodarczych jakie
zachodz¹ w naszym kraju i w firmie „Ema Elfa” ko³o
znalaz³o miejsce dla swej dzia³alnoœci. Efektem tego jest
dobra wspó³praca pomiêdzy ko³em a dyrekcj¹, co zas³uguje
na podkreœlenie. Ko³o znajduje uznanie ze strony dyrekcji,
która udziela mu wsparcia w jego dzia³alnoœci.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, na wniosek Zarz¹du
Oddzia³u Kaliskiego SIMP z okazji jubileuszu 50-lecia
fabryki, Zarz¹d G³ówny SIMP nada³ Fabryce „EMAELFA” w Ostrzeszowie Honorow¹ Zbiorow¹ Odznakê
SIMP. Równie¿ dzia³acze ko³a zostali wyró¿nieni licznymi
odznakami stowarzyszeniowymi.
Aktualnie ko³o liczy 28 cz³onków. W dalszych
dzia³aniach praca jego opieraæ siê bêdzie na wypracowanych ju¿ wzorcach zbie¿nych z interesami fabryki. W
dzia³alnoœci stowarzyszenia brakowaæ bêdzie niedawno
zmar³ego naszego kolegi Antoniego Pokory niestrudzonego dzia³acza SIMP.

Fot. 7. Legitymacja cz³onka SIMP z roku 1951

Nast¹pi³o o¿ywienie pracy ko³a. Organizowano narady
techniczne, szkolenia, odczyty i projekcje filmowe,
wyjazdy techniczno-turystyczne, spotkania kole¿eñskie.
Ko³o zajmowa³o siê te¿ koordynacj¹ ruchu racjonalizatorskiego. Dzia³alnoœæ ukierunkowano na udzielanie
pomocy zak³adowi w rozwi¹zywaniu trudnych problemów
technicznych, powsta³ych w zwi¹zku z zachodz¹
cymi zmianami profilu produkcji oraz organizacyjnymi.
W minionych latach funkcje przewodnicz¹cego ko³a pe³nili
kolejno:

Marian Skórski
Przewodnicz¹cy K.Z. SIMP przy EMA-ELFA

46 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
"Procesy spajania i ciêcia w przemyœle samochodowym"

W

W paŸdzierniku 2003 r. powo³ano Komitet Organizacyjny,
któremu przewodniczy³ in¿. Miros³aw Nowak, a w sk³ad
którego ponadto weszli prezes Zarz¹du MTP mgr Grzegorz
Turkiewicz oraz in¿ynierowie spawalnicy z Wielkopolski:
mgr in¿. Stanis³aw Nowakowski (Prezes Sekcji
Spawalniczej Oddzia³u SIMP w Poznaniu), mgr in¿.
Bo¿ena Krawczyk (Regionalny Oddzia³ Przesy³u,
Poznañ), in¿. Jerzy Wilczyk (ZRUG, Poznañ), in¿. Andrzej
Wiœniewski (Technika Spawalnicza, Poznañ), mgr in¿.
Ryszard Ziomek, mgr in¿. Marek Menzel (Linde Gaz
Polska), in¿. Krzysztof Ptak (Taskoprojekt), mgr in¿.
Roman Walkowiak (H. Cegielski Poznañ S.A.).
Powo³ano tak¿e Komitet Naukowy, któremu
przewodniczy³ prof. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawal-

dniach 15 - 17 czerwca 2004 r. odby³a siê w
Poznaniu 46 Naukowo-Techniczna Krajowa
Konferencja Spawalnicza „Procesy spajania i
ciêcia w przemyœle samochodowym” zorganizowana
przez:
l SEKCJÊ SPAWALNICZ¥ Oddzia³u SIMP w Poznaniu,
l TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.,
l MIÊDZYNARODOWE TARGI POZNAÑSKIE.
Konferencje spawalnicze odbywaj¹ siê cyklicznie. W
latach nieparzystych organizuje je w Katowicach Instytut
Spawalnictwa i towarzysz¹ spawalniczym targom
INTERWELDING, a w latach parzystych organizowane s¹
w du¿ych oœrodkach przemys³owych. Po raz ostatni
Konferencja Spawalnicza goœci³a w Poznaniu w roku 1988.
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nictwa w Gliwicach, w sk³ad
którego weszli zwi¹zani ze
spawalnictwem naukowcy z ca³ej
Polski:
dr in¿. Jan Pewniak - Prezes Sekcji
Spawalniczej SIMP,
dr hab. in¿. Andrzej Ambroziak p r o f . n z w. P o l i t e c h n i k i
Wroc³awskiej, dr in¿. Edward
Dobaj - Prezes ZG Polskiego
Towarzystwa Spawalniczego, doc.
dr in¿. Henryk Grzybowski Politechnika Poznañska, prof. dr
hab. in¿. Andrzej Kolasa Politechnika Warszawska, dr in¿.
Bernard Majchrzak - Politechnika
Poznañska, prof. dr hab. in¿. Jerzy
Nowacki - Politechnika Poznañska
oraz Politechnika Szczeciñska,
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Piwowar - Politechnika
W a r s z a w s k a, p r o f . d r h a b .
Fot. 4. Uczestnicy Konferencji Spawalniczej
W³odzimierz Walczak
Politechnika Gdañska, prof. dr hab. in¿. Andrzej Zaj¹c ECKERT maszyny CNC do ciêcia tlenem i plazm¹,
Politechnika Krakowska.
TECHNIKA SPAWALNICZA automaty spawalnicze do
Organizatorzy uznali, ¿e najodpowiedniejszym
spawania wzd³u¿nego wk³adów kominowych, TÜNKERS
terminem konferencji bêdzie okres trwania TARGÓW
i FORESTER technika zacisków spawalniczych, BTH
TECHNOLOGII PRZEMYS£OWYCH I DÓBR
przypawanie trzpieni, DINSE uchwyty spawalnicze,
INWESTYCYJNYCH POZNAÑ 2004 r. Uczestnicy
TRUMPF, PRIMA INDUSTRY, EHT lasery, ORBITEC,
konferencji mogli zatem dodatkowo zapoznaæ siê z bardzo
MAGNATECH spawanie orbitalne, BOC GAZY, LINDE
bogat¹ ofert¹ wystawców równie¿ bran¿y spawalniczej,
GAZ POLSKA - producenci gazów technicznych,
któr¹ obejrzeæ mo¿na by³o w salonie MACH TOOL
NEDERMAN - œwiatowy potentat w wentylacji i
s¹siaduj¹cym bezpoœrednio z sal¹ konferencji mieszcz¹c¹
filtrowentylacji przemys³owej oraz najwiêksze polskie
siê w budynku WTC Poznañ. Pierwszy raz w Polsce uda³o
firmy handlowe: RYWAL, TECHNIKA SPAWALNICZA i
siê zgromadziæ tak du¿¹ liczbê producentów robotów z
inne.
ca³ego œwiata, a byli to m.in. PANASONIC, MOTOPonadto w holu konferencji swoj¹ prezentacjê
MAN,OTC, CLOOS i inne. Ponadto na MACH TOOL
mieli: ESAB, LINCOLN - czo³owi w œwiecie producenci
wystawili siê wytwórcy sprzêtu i osprzêtu spawalniczego
sprzêtu spawalniczego, MESSER POLSKA - gazy
jak ASPA, TECNA zgrzewarki, KEMPPI spawarki,
techniczne, HORNEL - przedstawiciel firmy
SPEEDGLASS - œwiatowego potentata w
produkcji samoœciemniaj¹cych przy³bic,
ZAP-ROBOTYKA OSTRÓW WLKP producent i wykonawca zrobotyzowanych
systemów.
Materia³y konferencyjne ukaza³y siê w
numerach 5 7/2004 „Przegl¹du Spawalnictwa”, który co warto podkreœliæ jest
Agend¹ Wydawnicz¹ SIMP.
W pierwszej czêœci materia³ów konferencyjnych organizatorzy zaprezentowali
osi¹gniêcia Sekcji Spawalniczej od 1956 r., tj.
roku jej powstania, oraz osi¹gniêcia jej
cz³onków. W czêœci tej znajdujemy wiele
aspektów historycznych, a miêdzy innymi
bardzo ciekawy materia³ na temat budowy
Pomnika Pamiêci Poznañskiego Czerwca 56.
W drugiej czêœci materia³ów konferencyjnych znalaz³y siê prezentowane na
konferencji referaty.
Pierwszy dzieñ konferencji organizatorzy przeznaczyli na zwiedzanie targów i wystawy oraz wycieczki techniczne do
Fabryki Silników Okrêtowych H. CEGIELSKI Poznañ lub alternatywnie do Fabryki
Fot. 5. Uroczystoœæ wrêczenia najwy¿szego honorowego odznaczenia spawalniczego
- medalu im. Stanis³awa Olszewskiego.
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dowisku spawalniczemu, organizatorom konferencji oraz
VOLKSWAGEN Poznañ. W fabryce H. CEGIELSKI
in¿. Miros³awowi Nowakowi, za pomys³ zorganizowania
uczestnicy wycieczki zwiedzili podstawowe wydzia³y
konferencji w Poznaniu i po³¹czenia jej z targami. Zwróci³
specjalizuj¹ce siê w produkcji silników okrêtowych oraz
uwagê na wysoki poziom prezentowanych referatów,
uczestniczyli w otwarciu nowego Centrum Kszta³cenia
trafny wybór przedstawionych zagadnieñ spajania, bardzo
Spawaczy. W fabryce VOLKSWAGEN przedstawiono
dobr¹ organizacjê obrad konferencji oraz du¿e
liniê produkcyjn¹ nowych samochodów dostawczych T5.
zainteresowanie t¹ tematyk¹ wœród goœci z przemys³u.
W trakcie wycieczki omówiono szczegó³owo stanowiska
Konferencja zakoñczy³a siê wielkim sukcesem ormonta¿owe i spawalnicze podczas kolejnych etapów
ganizacyjnym
i merytorycznym. Komitet Organizacyjny
tworzenia konstrukcji samochodów, wykorzystuj¹c
serdecznie
dziêkuje
sponsorom strategicznym którymi
najnowoczeœniejsze metody spajania, w tym lutospawanie
byli:
laserowe.
TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o., MTP Poznañ i
Tego samego dnia wieczorem, w Sali KonLINDE GAZ POLSKA oraz pozosta³ym sponsorom,
gresowej MTP odby³o siê uroczyste otwarcie 46.
którymi byli: ABICOR BINZEL, ACONEXIM, AIR
Konferencji Spawalniczej. Zaproszonych goœci oraz
LIQIDE, ASPA, BOC GAZY, CASATOLIN EUTECTIC,
uczestników konferencji powita³ przewodnicz¹cy
COB - RTI INSTAL POZNAÑ, ECKERT, ENEL, ESAB,
Komitetu Organizacyjnego in¿. Miros³aw Nowak, a
FPS - CEGIELSKI, GCE, HÖRNELL/SPEEDGLAS,
uroczystego otwarcia konferencji dokona³ przewodnicz¹cy
BÖHLER THYSSEN, DINSE, MESSER, NEDERMAN,
Komitetu Naukowego prof. Jan Pilarczyk.
PANASONIC, POLITECHNIKA POZNAÑSKA,
W czasie tego spotkania mia³a miejsce uroREGIO-NALNY
ODDZIA£ PRZESY£U W POZNAczystoœæ wrêczenia najwy¿szego honorowego odznaczenia
NIU, RYWAL RHC, TASKOPROJEKT, TÜNKERS,
spawalniczego, medalu im. STANIS£AWA OLSZEWURZ¥D MIASTA POZNANIA, VOLKSWAGEN, ZAP
SKIEGO, zas³u¿onym firmom oraz spawalnikom polskim,
ROBOTYKA, ZDZ POZNAÑ.
przyznawanego przez Sekcjê Spawalnicz¹ SIMP. Aktu
W numerze 5-7/2004 Przegl¹du Spawalnictwa
wrêczenia dokona³ dr in¿. Jan Plewniak prezes Sekcji
poœwiêconemu Konferencji, organizatorzy konferencji
Spawalniczej SIMP, a medale otrzymali:
zamieœcili informacjê o jej dofinansowaniu ze œrodków
- w kategorii przedsiêbiorstw:
Komitetu Badañ Naukowych. By³a to informacja b³êdna
- H. CEGIELSKI POZNAÑ S.A.,
poniewa¿ Komitetu Badañ Naukowych odmówi³ dofi- PPT TASKOPROJEKT POZNAÑ,
nansowania czasopisma „Przegl¹d Spawalniczy”, a tym
- indywidualnie:
samym dofinansowania konferencji. Trzeba nadmieniæ, ¿e
- mgr in¿. Bo¿ena Krawczyk, ROP Poznañ,
obecnie ten bardzo zas³u¿ony periodyk z ponad 76 letni¹
- in¿. Jerzy Wilczyk, ZRUG Sp. z o.o. Poznañ,
tradycj¹ boryka siê z olbrzymimi problemami finan- mgr in¿. Wojciech Stachowiak,
sowymi, a ratuj¹ go miêdzy innymi wydania specjalne z
ZRUG sp. z o.o. Poznañ,
okazji konferencji. Niestety Komitet Badañ Naukowych
- mgr in¿. Bronis³aw Pawlak, OTS Zielona Góra.
uzna³, ¿e konferencja na której polscy in¿ynierowie spaSesje referatowe rozpoczê³y siê 16 czerwca.
walnicy, mogli zapoznaæ siê na niespotykan¹ dot¹d skalê z
Tematyka referatów obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane z
najnowoczeœniejszymi œwiatowymi rozwi¹zaniami z
technikami spajania i ciêcia, kontroli jakoœci po³¹czeñ oraz
dziedziny spawalnictwa, na ¿adn¹ dotacjê nie zas³uguje.
ochrony œrodowiska pracy spawaczy w przemyœle motoryzacyjnym. W ramach konferencji wyg³oszono 29
in¿. Miros³aw Nowak (EWE)
referatów, z czego 14 by³o autorstwa pracowników uczelni
i instytutów badawczych, 7 przedstawicieli przemys³u, a
reszta przedstawiona zosta³a przez firmy sponsoruj¹ce.
Referaty prezentowane by³y przez dwa
dni w podzia³ach na trzy sesje referatowe
ka¿dego dnia. Po wyg³oszeniu referatu
odbywa³a siê merytoryczna dyskusja.
Oprócz referatów naukowotechnicznych wyg³oszono równie¿ reprezentuj¹ce wysoki poziom bardzo ciekawe referaty sponsorowane. Na konferencji dominowa³y tematy zwi¹zane z
technikami laserowymi oraz zrobotyzowanymi stanowiskami do spawania,
zgrzewania, lutowania, klejenia i ciêcia.
W Konferencji wziê³o udzia³
oko³o 160 osób reprezentuj¹cych œrodowiska naukowe oraz bezpoœrednio zwi¹zanych z przemys³em. Towarzysz¹ce
prelekcjom imprezy integracyjne pozwoli³y na wymianê doœwiadczeñ oraz
spotkania kole¿eñskie.
Podsumowania 46. Konferencji
Spawalniczej dokona³ prof. Jan Pilarczyk. Podziêkowa³ poznañskiemu œro- Fot. 6. Prezydent Aleksander Kwaœniewski wpisuje ¿yczenia i pozdrowienia dla uczestników
Konferencji Spawalniczej.
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Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
absolwentów szkó³ technicznych

C

oroczny konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
absolwentów szkól technicznych zosta³ rozstrzygniêty 25 maja 2004 r. Organizatorem
konkursu jest Zarz¹d Oddzia³u Kaliskiego Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich.
Przedmiotem konkursu, maj¹cego ju¿ 10-letni¹ tradycjê,
by³y zg³oszone prace dyplomowe, z dziedziny mechaniki,
których autorami s¹ uczniowie koñcz¹cy naukê w roku
2004. Zakwalifikowano ogó³em 11 prac wykonanych przez
20 abiturientów 7 szkó³ zlokalizowanych w Kaliszu,
Pleszewie, Ostrowie Wlkp., Krotoszynie, Liskowie i
Jarocinie. Spoœród nich, komisja konkursowa pod
przewodnictwem wiceprezesa Oddzia³u Kaliskiego SIMP
kol. Jana Bystrzyckiego, dzia³aj¹c zgodnie z regulaminem,
za najlepsze uzna³a nastêpuj¹ce prace:
I. „Si³omierz tensometryczny z oprogramowaniem
komputerowym do pomiaru si³ wiercenia”
Wykonawcy: - Marek Andrzejak i Grzegorz Szczap pod
kierunkiem wyk³adowcy mgr in¿. Andrzeja Kocemby.
Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Kaliszu

siê 3 czerwca 2004 r. Nagrody wrêcza³ prezes Oddzia³u
SIMP w Kaliszu
Jan Jêdruszkiewicz. Gratuluj¹c
zwyciêzcom, podziêkowa³ wszystkim uczestnikom oraz
kierownictwom szkó³ za udzia³ w konkursie, zapraszaj¹c
przysz³orocznych absolwentów do uczestnictwa za rok w
kolejnej 11 edycji. Zebrani uznali, i¿ konkurs promuje
zdoln¹ m³odzie¿ i popularyzuje najlepsze osi¹gniêcia
techniczne. Doceniaj¹c wysoki poziom i ciekawe
rozwi¹zania techniczne pierwszej pracy komisja
konkursowa postanowi³a zg³osiæ tê prace do konkursu
ogólnopolskiego organizowanego przez Zarz¹d G³ówny
SIMP w Warszawie. Z uzyskanych informacji z
sekretariatu Zarz¹du G³ównego SIMP w Warszawie,
potwierdzonych informacj¹ z internetu, zg³oszona z
Kalisza praca zosta³a wyró¿niona nagrod¹ III stopnia w
konkursie ogólnopolskim. Uczniowie Marek Andrzejak i
Grzegorz Szczap oraz wyk³adowca prowadz¹cy mgr in¿.
Andrzej Kocemba, osi¹gnêli kolejny sukces.
Gratulujemy zwyciêzcom, ¿ycz¹c im dalszych osi¹gniêæ
Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
Zarz¹du Oddzia³u Kaliskiego SIMP:

II. „Kompleksowa automatyka akwarium
s³odkowodnego”
Wykonawcy: Krzysztof Malmur, £ukasz
KaŸmierski, Micha³ Siwiak, £ukasz
Ma³ecki, wyk³adowca mgr in¿. Zbigniew
Eliasz
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ostrowie
Wlkp.
III. „Projektowanie mechanizmów
œrubowych - podnoœnik œrubowy”.
Wykonawcy: Albert Matuszewski i
Mariusz £yga.
Nadzorowa³ wyk³adowca mgr in¿. Rafa³
Komorniczak.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jarocinie.
Zwyciêzców oraz opiekunów nagrodzono
okolicznoœciowymi wyró¿nieniami, podczas uroczystego spotkania, które odby³o

Fot. 8 Od prawej: laureaci Marek Andrzejak i Grzegorz Szczap, oraz wyk³adowca
mgr in¿. Andrzej Kocemba i dyr mgr in¿. Zbigniew Cholajdy

KRÓTKO... - KALISZ

Seminarium n.t.
„Stereolitografia i odlewanie pró¿niowe”

W dniu 5 listopada 2004 r. w Domu Technika w Kaliszu
odby³o siê seminarium na temat „Stereolitografika i
odlewanie pró¿niowe”. Prowadz¹cymi byli naukowcy
Politechniki Rzeszowskiej dr in¿. Grzegorz Budzik i dr
in¿. Mariusz Sobolak. Na seminarium przedstawiono jedn¹
z nowoczesnych metod odlewania, na podstawie
wykonania prototypu u¿ytkowego. Metoda ta zapewnia
szybkie i precyzyjne wykonywanie odlewów z tworzyw

sztucznych, stosowanych w medycynie, mechanice,
architekturze i wielu innych dziedzinach. Organizatorem
tego seminarium by³ zarz¹d Oddzia³u Kaliskiego SIMP.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce seminarium i nowych metod
odlewania zostan¹ opublikowane w nastêpnym numerze
naszego biuletynu „SIMP Wielkopolski.”
Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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-lat Ko³a Zak³adowego SIMP
przy Przemys³owym Instytucie
Maszyn Rolniczych w Poznaniu
zagranicznym oraz konkursy racjonalizatorskie, nowatorskie rozwi¹zania techniczne, które wdro¿one do
produkcji powodowa³y nowoczesnoœæ projektowanych i
wytwarzanych maszyn dla rolnictwa. Ponadto cz³onkowie
ko³a dzia³ali w wielu sekcjach naukowo-technicznych,
organizowali spotkania z kolegami z innych kó³.
Cz³onkowie ko³a byli organizatorami i przewodnikami po
terenie PIMR dla wyk³adowców i uczniów Technikum
Mechanizacji Rolnictwa. Koñcz¹c, prezes ko³a podziêkowa³ kole¿ankom i kolegom za w³o¿ony wk³ad pracy i
¿yczy³ powodzenia w ¿yciu osobistym, i stowarzyszeniowym w dzia³alnoœci dla zapewnienia dalszego
rozwoju ko³a. Osobne podziêkowania z³o¿y³ równie¿
wszystkim kolejnym dyrekcjom PIMR, które zawsze
docenia³y potrzebê istnienia ko³a SIMP w PIMR i nie
szczêdzi³y pomocy dla organizacji simpowskiej.
Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Oddzia³u SIMP w
Poznaniu kol. Piotr Janicki, który bardzo pozytywnie
oceni³ 50-letni¹ dzia³alnoœæ ko³a, maj¹c¹ du¿e znaczenie
dla Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Wspomnia³ o wielu
dzia³aczach ko³a, którzy dzia³ali i nadal dzia³aj¹ w sekcjach
naukowo-technicznych i w³adzach Oddzia³u SIMP w
Poznaniu i ZG SIMP. Omówi³ znaczenie jakie ma praca
techników i in¿ynierów cz³onków SIMP dla dobra i
rozwoju nauki i techniki naszego kraju. Na zakoñczenie
kol. Prezes Piotr Janicki i Henryk KaŸmierczak wrê
czyli wyró¿niaj¹cym siê simpowcom honorowe odznaki
SIMP i NOT oraz dyplomy honorowe. Dyrektor PIMR
podziêkowa³ Zarz¹dowi i dzia³aczom ko³a za wk³ad pracy
dla rozwoju PIMR i nauki polskiej. W dyskusji zabrali
g³os kol.: prof. Kazimierz Mielec, który jako by³y dyrektor
i dzia³acz SIMP podzieli³ siê swoim doœwiadczeniem, kol.
prof. Zdzis³aw Koœmicki mówi³ na temat znaczenia

o tegorocznych z³otych jubilatów Oddzia³u
Poznañskiego SIMP nale¿y Ko³o Zak³adowe
SIMP przy Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych. Ko³o powsta³o 3 lipca 1954 roku przy
Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Nr 3 (przemianowanym na Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych). W dniu 25 listopada 2004 r. w sali konferencyjnej
PIMR odby³o siê spotkanie wszystkich cz³onków ko³a
SIMP. W zebraniu uczestniczy³ prezes Oddzia³u SIMP w
Poznaniu i jednoczeœnie wiceprezes Zarz¹du G³ównego
SIMP kol. Piotr Janicki, przewodnicz¹cy Sekcji Maszyn i
Ci¹gników Rolniczych przy Zarz¹dzie G³ównym SIMP
oraz zaproszeni goœcie. Uczestników spotkania powita³
prezes ko³a kol. Henryk KaŸmierczak, który poprosi³
obecnych o uczczenie minut¹ ciszy zmar³ych kolegów,
cz³onków ko³a. Nastêpnie wyg³osi³ referat podsumowuj¹cy
50 lat dzia³alnoœci ko³a zak³adowego. Kolega KaŸ
mierczak przypomnia³, ¿e do pierwszego zarz¹du ko³a
zostali wybrani kol. Zygmunt Mirowski - prezes, Stefan
Borowiak - sekretarz, Zbigniew Lach - sekretarz, Aleksandra Jekie³ek - skarbnik i Zbigniew Jedwabny - szkoleniowiec. W zebraniu uczestniczy³ kol. Franciszek Tatara,
który reprezentowa³ Naczeln¹ Organizacjê Techniczn¹. W
kolejnych kadencjach przewodnicz¹cymi ko³a byli
koledzy: Franciszek Wiœniewski, Andrzej Fopp, Marian
Lipiñski, Zygmunt Mirowski, Jan £¹cki, Zbigniew Dratwa,
Czes³aw Laskowski, Stanis³aw Jankowiak i Henryk
KaŸmierczak.
Do ciekawszych form dzia³alnoœci kol. KaŸmierczak zaliczy³: organizowanie szkoleñ, dla kadry dzia³u
budowy prototypów podwy¿szaj¹cej kwalifikacje zawodowe, kursy podyplomowe i jêzykowe dla kadry in¿ynierskiej instytutu, sesje naukowe o charakterze krajowym i

Fot. 9 Prezydium zebrania jubileuszowego
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in¿ynierów i techników dla rozwoju nauki i
techniki polskiej, kol. Czes³aw Laskowski
mówi³ o udziale cz³onków ko³a w pracy przy
odbudowie Zamku w Rydzynie, tworzeniu
Sekcji Maszyn i Ci¹gników Rolni-czych przy
OW SIMP w Poznaniu, Klubie Techniki i
Racjonalizacji przy PIMR o integracji
in¿ynierów i techników œrodowiska
poznañskiego. Za osi¹gniêcia w pracy spo³ecznej na rzecz stowarzyszenia i rozwoju
nauki i techniki, za aktywn¹ dzia³alnoœæ, Ko³o
SIMP przy PIMR zosta³o odznaczone dyplomem i Z³ot¹ Zespo³ow¹ Odznak¹ Honorow¹
SIMP przez Zarz¹d G³ówny SIMP w roku
1983. Na zakoñczenie kol. Ka¿mierczak
zaprosi³ zaproszonych goœci do zwiedzenia
Instytutu. Koñcz¹c obchody jubileuszowe
uczestnicy wznieœli toast za pomyœlnoœæ
dalszej pracy Ko³a SIMP przy PIMR.
Czes³aw Laskowski
zastêpca prezesa Ko³a SIMP

Fot. 10 Koledzy odznaczeni Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ SIMP

Fot. 11 Odznaczeni cz³onkowie ko³a SIMP
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Wycieczka
po Ziemi Wielkopolskiej
sakralnych. W drodze, podziwiano pradolinê rzeki Warty z
rezerwatem ró¿nego ptactwa. W Pyzdrach odwiedzono
regionalne muzeum oraz klasztor. Wycieczkê tê prowadzi³
kol. Feliks Owczarek.

W maju 2004 r. z inicjatywy Zarz¹d Kaliskiego SIMP,
zorganizowano wycieczkê autokarow¹ dla cz³onków
stowarzyszenia i ich najbli¿szych, po Ziemi Wielkopolskiej. W wycieczce uczestniczy³o 30 osób. Trasa
wyjazdu bieg³a przez Kazimierz Biskupi, gdzie zwiedzano
zabytkowy koœció³ i klasztor o.o. Kamedu³ów, i podziwiano z platformy widokowej, obiekty kopalni
odkrywkowej wêgla brunatnego. Dalsza trasa prowadzi³a
przez L¹d i Ci¹¿eñ, w którym zwiedzano zespó³ obiektów

Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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dziennie
620 samochodów
z poznañskiego Volkswagena

K

o³o Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu, w
dniu 22 listopada 2004 r. zorganizowa³o dla
swoich cz³onków wycieczkê do Zak³adu Spawania Karoserii i Zak³adu Monta¿u firmy Volkswagen w
Poznaniu
Antoninku, w której wziê³o udzia³ 27
uczestników.
Firma, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1993
roku, w³aœnie teraz, w listopadzie b.r. osi¹gnê³a, przy pracy
trzyzmianowej sw¹ docelow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ 620
samochodów u¿ytkowych na dobê. Dziêki temu sta³a siê
g³ównym producentem samochodów tego typu w Polsce.
Fabryka zakoñczy³a produkcjê samochodów osobowych i
wyspecjalizowa³a siê w produkcji dwóch modeli samochodów u¿ytkowych. Pierwszy z nich to miejski samochód
wielozadaniowy „Caddy”, który w zale¿noœci od wersji,
pe³ni funkcje samochodu dostawczego (wersja furgon o
³adownoœci 825 kg) lub do jednoczesnego przewozu osób i
towarów (Caddy Mixt w wersji 5-osobowej i Caddy Combi
w wersjach 5- i 7-osobowej). Przewiduje siê, ¿e w roku
2004 zostanie w Poznaniu wyprodukowanych 90 tysiêcy
tych samochodów.
Drugim modelem samochodu u¿ytkowego jest
nowa wersja samochodu dostawczego „Transporter T5” o
czterech klasach ³adownoœci od 0,8 t do 1,4 t w zale¿noœci
od wersji (furgon, kombi, mixt i wersja skrzyniowa). Tych
samochodów zostanie w Poznaniu zbudowanych w 2004
roku 30 tysiêcy.
Ze wzglêdu na du¿e zapotrzebowanie na te
nowoczesne pojazdy kierownictwo fabryki planuje w
2005 r. produkcjê 700 samochodów dziennie, a dalsze
plany rozbudowy przewiduj¹ produkcjê 1000 samochodów
na dobê. Firma Volkswagen zatrudnia w Antoninku 5840
osób. £¹cznie zatrudnionych na terenie Poznania i Swarzêdza jest 7000 pracowników. Z tej liczby 1032 osoby
pracuj¹ w odlewni usytuowanej na terenie HCP S.A.,
która w roku 2004 wyprodukuje ³¹cznie 4.215.000
sztuk ró¿nych odlewów aluminiowych. W najbli¿szym
czasie ruszy produkcja
t³oczni w Wrzeœni, gdzie
znajdzie zatrudnienie dalszych 200 pracowników.
£¹czna powierzchnia fabryki w Antoninku
to 282 tys. m2, a zak³ad nr 4
w Swarzêdzu-Jasinie, zajmuj¹cy siê g³ównie magazynowaniem i logistyk¹,
zajmuje powierzchnie
300.000 m2. ¯eby zabezpieczyæ dzienn¹ produkcjê
620 samochodów, zbudowano w Antoninku trzy
ca³kowicie nowe oddzia³y
(lakiernia, zak³ad spawania Fot. 13 Roboty spawaj¹ce nadwozie

karoserii i zak³ad monta¿u) przy czym ³¹czny koszt tych
inwestycji w latach 2001- 2003 wyniós³ 700 milionów
euro. Informacje dotycz¹ce nowej lakierni znaleŸæ mo¿na
w biuletynie „SIMP WIELKOPOLSKI” numer 6/2000 r.
Opis zak³adu spawania i zak³adu monta¿u
wymaga³yby odrêbnego opracowania. Obserwacje z
kilkugodzinnego zwiedzania nadzwyczaj czystych hal
produkcyjnych wskazuj¹, ¿e w obydwu zak³adach
zastosowano szereg najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ. W
zak³adzie spawania pracuje 98 robotów do spawania i
zgrzewania oraz trzy roboty do spawania laserowego.
Równie¿ automatyzacja monta¿u (25 stanowisk
obs³ugiwanych przez roboty) pozwoli³a ograniczyæ do
minimum operacje wykonywane przez pracowników.
Równie¿ niektóre procesy kontroli odbywaj¹ siê bez
udzia³u cz³owieka. Przebieg procesów technologicznych
spawania, monta¿u i kontroli nadzorowany jest przez
elektroniczne systemy cyfrowe, a same linie produkcyjne,
które obs³uguj¹ jednoczeœnie wszystkie wersje pojazdów
s¹ „elastyczne”, to znaczy samoczynnie rozpoznaj¹
pojawiaj¹cy siê na stanowisku typ pojazdu i dobieraj¹
oprzyrz¹dowanie w³aœciwe do tego typu. Wszystko to
gwarantuje wysok¹ jakoœæ produkowanych pojazdów.
W produkowanych samochodach roœnie wci¹¿
udzia³ czêœci wykonanych w kraju (dla samochodu Caddy
wartoœciowo stanowi to 36 %, a dla samochodu Transporter 24 %). Niektóre wersje produkowanych samochodów wyposa¿one s¹ w silniki wysokoprê¿ne produkowane w fabryce Volkswagena w Polkowicach. Wiêkszoœæ czêœci importowanych (ok. 70 %) dostarczaj¹ fabryki
niemieckie. Dziennie fabrykê w Antoninku opuszcza ok.
300 lawet, które transportuj¹ gotowe samochody najczêœciej do Swarzêdza, sk¹d kierowane s¹ do odbiorców, czêsto
równie¿ transportem kolejowym. Produkcja w Antoninku
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odbywa siê w systemie
„just in time” (w Antoninku
nie ma magazynów). Aby
zabezpieczyæ rytmiczn¹
produkcjê, 800 do 900 „tirów” dziennie dostarcza fabryce surowce, pó³fabrykaty, czêœci i gotowe podzespo³y.
Zwiedzanie zak³adu poprzedzone by³o
prezentacj¹ historii i osi¹gniêæ Volkswagena w Poz- Fot. 12 Uczestnicy wycieczki w czasie prezentacji fabryki
naniu (w tym równie¿ z
przedstawiciel fabryki, pan Micha³ Skiera.
zakresu ekologii). Wyczerpuj¹cych informacji technicznych w trakcie zwiedzania udziela³ oprowadzaj¹cy

Marian Kopczyñski
Ko³o Seniorów O/SIMP w Poznaniu

40lat istnienia Sekcji Pojazdów Szynowych
W

dniach 13-16 wrzeœnia 2004 r. odby³a siê w
Kiekrzu kolejna, ju¿ XVI Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe” zorganizowana przez
Politechnikê Poznañsk¹, Instytut Pojazdów Szynowych
„TABOR”, przy wspó³udziale Towarzystwa NaukowoTechnicznego „Pojazdy Szynowe” SIMP, pod patronatem
Komitetu Transportu PAN. Konferencja ta nawi¹zywa³a
m.in. do 40-lecia istnienia Sekcji Pojazdów Szynowych
SIMP powo³anej w Poznaniu w kwietniu 1964 r., poprzednika obecnego Towarzystwa Naukowo-Technicznego
„Pojazdy Szynowe” SIMP.
Z ramienia SIMP w imprezie uczestniczy³ kolega
dr in¿. Piotr Janicki prezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu i
jednoczeœnie wiceprezes Zarz¹du G³ównego SIMP oraz
kolega doc. dr in¿. Marian Medwid wieloletni
przewodnicz¹cy Towarzystwa (Sekcji), a obecnie cz³onek
Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Kolega Janicki przypomnia³ w zarysie historiê powstania
ówczesnej Sekcji Pojazdów Szynowych. Inicjatywa wysz³a od grupy dzia³aczy SIMP pod przewodnictwem doc. dr.
in¿. Franciszka Tatary. Do grupy tej nale¿eli: kol. Franciszek Mazurczak, kol. Aleksander Kêb³owski oraz cz³onkowie Ko³a Zak³adowego SIMP przy ówczesnym CBK
PTK w Poznaniu. Zebranie organizacyjne cz³onków za³o¿ycieli odby³o siê w kwietniu 1964 r.
Kolega Medwid scharakteryzowa³ aktualn¹, z koniecznoœci znacznie ograniczon¹ obecnie dzia³alnoœæ
Towarzystwa. Ostatnim przyk³adem tej dzia³alnoœci jest
wspó³udzia³ w zorganizowaniu XVI Konferencji „Pojazdy
Szynowe”.
Przed 40 laty podstawowymi kierunkami dzia³ania by³y tematy z zakresu:
- teoretycznych podstaw konstrukcji i badañ pojazdów szynowych,
- projektowania, konstrukcji i badañ,
- technologii produkcji i napraw,
- zagadnieñ eksploatacyjnych.

Dzia³alnoœæ Sekcji rozwija³a siê stopniowo. W marcu
1971 r. decyzj¹ Zarz¹du G³ównego SIMP Sekcja zosta³
a uznana za jednostkê organizacyjn¹ ZG SIMP o zasiêgu
ogólnopolskim. Kolejno powstawa³y sekcje oddzia³owe w
oœrodkach zwi¹zanych z przemys³em taboru kolejowego
lub uczelniami (Kraków, Wroc³aw, Œwidnica, Zielona Góra i Chorzów). Siedziba Sekcji ZG SIMP pozosta³a w Poznaniu. W szczytowym okresie Sekcja liczy³a 201 cz³onków. Formy dzia³alnoœci Sekcji by³y ró¿norodne od prelekcji popularnych i naukowych, sympozjów, narad i raportów problemowych do wspó³organizowania (od
1973 r.) konferencji naukowych „Pojazdy Szynowe”,

Fot. 15 Dr Marian Medwid wyg³asza referat
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Fot. 16 Dyskusja panelowa

zawieszaæ wzgl. zaprzestawaæ sw¹ dzia³alnoœæ. Obecnie,
pod zmienion¹ nazw¹ Towarzystwo Naukowo-Techniczne
SIMP „Pojazdy Szynowe” w Poznaniu, prowadzi nadal
dzia³alnoœæ pod kierunkiem d³ugoletniego przewodnicz¹
cego, kolegi doc. dr in¿. Mariana Medwida w zakresie
dostosowanym do potrzeb, czêsto we wspó³pracy z Ko³em
Zak³adowym SIMP przy Instytucie Pojazdów Szynowych
„TABOR”.

których organizatorami by³y i s¹ nadal politechniki, instytuty, jednostki PAN oraz Centrum Naukowo-Techniczne
Kolejnictwa. Z szesnastu dotychczasowych konferencji w
organizacji piêciu, pocz¹wszy od 1973 r. uczestniczy³a
Sekcja obecnie Towarzystwo.
W ramach wspó³pracy SIMP - SITK - SEP by³y organizowane konferencje „okr¹g³ego sto³u” na aktualne w danej chwili tematy. Koñczy³y siê one zazwyczaj postulatami
kierowanymi do odpowiednich czynników decyzyjnych.
Przemiany spo³eczno-gospodarcze zapocz¹tkowane w 1989 r., zw³aszcza zmiany w³asnoœciowe w
przemyœle taboru kolejowego, zaczê³y wywieraæ niekorzystny wp³yw na dzia³alnoœæ stowarzyszeniow¹.
Dotychczasowe sekcje oddzia³owe zaczê³y z koniecznoœci

Aleksander Kêb³owski
Honorowy Przewodnicz¹cy
Sekcji Pojazdów Szynowych SIMP

Fot.17 Wspólna kolacja
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XXXVI Dni Ch³odnictwa

W

Mazowieckiego, oraz Emerson Electric Poland z
Warszawy.
Wszystkie wyg³oszone referaty zosta³y opublikowane w materia³ach konferencyjnych. Prezentacje
referatów podzielono na piêæ sesji, a w ka¿dej z nich
wyg³oszono piêæ referatów. Obradom w sesjach przewodniczyli: dr in¿. Boles³aw Gaziñski, mgr in¿. Stanis³aw
Jurkowlaniec, dr hab. in¿. Jacek Sznotale, in¿. Miros³aw
Jankowski oraz prof. dr hab. in¿. Joachim Kozio³.
Szczegó³owy program konferencji wraz z ze spisem
wyg³oszonych referatów zamieszczono w materia³ach
konferencyjnych.
Obrady konferencji zamkn¹³ prof. Joachim
Kozio³., podkreœlaj¹c jej wieloletni¹ tradycjê, oraz du¿e
znaczenie dla bran¿y ch³odnictwa i klimatyzacji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr Boles³aw Gaziñski podziêkowa³ uczestnikom konferencji za
aktywny w niej udzia³, oraz zaprosi³ na nastêpn¹
konferencjê.
Organizatorzy s¹ zadowoleni i dumni, ¿e Konferencja
doczeka³a siê grona sta³ych uczestników. Jednoczeœnie s¹
zaniepokojeni malej¹c¹ z roku na rok liczb¹ osób
uczestnicz¹cych w konferencji. Dostrzegaj¹ piln¹
koniecznoœæ wprowadzenia zmian mog¹cych zwiêkszyæ
zainteresowanie konferencj¹ i s¹ otwarci na sugestie
wszystkich osób zainteresowanych tematyk¹ ch³odnictwa i
klimatyzacji.

dniach 14 i 15 wrzeœnia 2004r. odby³y siê
XXXVI Dni Ch³odnictwa - konferencja
naukowo-techniczna dla osób z bran¿y
ch³odniczej i klimatyzacyjnej. Miejscem konferencji w tym
roku by³o Maltañskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne nad jeziorem Maltañskim w Poznaniu.
Patronat medialny nad konferencj¹ sprawowali: miesiêcznik „Ch³odnictwo & Klimatyzacja”, oraz internetowy serwis bran¿owy www.wentylacja.com.pl. Tematem przewodnim konferencji by³y: „Nowe rozwi¹zania
techniczne w ch³odnictwie i klimatyzacji w zastosowaniach praktycznych”. Konferencjê zorganizowa³y:
Sekcja Ch³odnictwa i Klimatyzacji Oddzia³u SIMP w
Poznaniu, oraz Firma Systherm Ch³odnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
Konferencjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego dr in¿. Boles³aw Gaziñski, witaj¹c goœci
i wszystkich uczestników. Nawi¹za³ krótko do wieloletniej
tradycji Dni Ch³odnictwa podkreœlaj¹c, ¿e obecne
odbywaj¹ siê ju¿ po raz trzydziesty szósty i s¹ jedn¹ z
najstarszych stowarzyszeniowych imprez w kraju. W
konferencji wziê³o udzia³ 38 osób. Byli wœród nich
pracownicy wy¿szych uczelni technicznych, firm ch³odniczych i klimatyzacyjnych, producentów urz¹dzeñ i
automatyki ch³odniczej. Podobnie jak w roku ubieg³ym i
tym razem dodatkowo w pierwszym dniu obrad w
konferencji uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej o
profilu ch³odniczym.
Wyg³oszono 23 referaty. Wœród nich znalaz³y siê
dwa referaty promocyjne przedstawione przez przedstawiciela firmy Danfoss Sp. z o.o. z Grodziska

Dr in¿. Boles³aw Gaziñski
Przewodnicz¹cy Sekcji Ch³odnictwa
i Klimatyzacji

KRÓTKO... - KALISZ

Wycieczka na Podlasie

Oddzia³ Kaliski SIMP zorganizowa³ w dniach 17 - 20
czerwca 2004 r. wycieczkê krajoznawcz¹, w której udzia³
wziê³o 40 osób. Tym razem trasa prowadzi³a na Podlasie. W
pierwszym dniu zwiedzano miejscowoœci Inow³ódz,
Czersk, Grabarkê, le¿¹ce na trasie przejazdu, w drodze do
Bia³owie¿y, gdzie zakwaterowano uczestników. W drugim
dniu uczestnicy mieli okazjê podziwiaæ tereny Puszczy
Bia³owieskiej z jej faun¹ i flor¹ , docieraj¹c w g³¹b
puszczy. Zwiedzano równie¿ Muzeum Leœnictwa. Dzieñ
zakoñczy³ siê spotkaniem przy ognisku gdzie spróbowano

regionalnych potraw. W trzecim dniu zapoznano siê z
zabytkami Bia³egostoku, jak równie¿ podziwiano tereny
Biebrzañskiego Parku Narodowego. W drodze powrotnej
zwiedzano podczas kolejnych postojów autobusu le¿¹ce na
trasie przejazdu ciekawe miejscowoœci.
Kierownikiem wycieczki ze strony Zarz¹du by³ kol. Feliks
Owczarek.
Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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Seweryn Za³êcki
Oddzia³ Kaliski SIMP

K

olega Seweryn Za³êcki urodzi³ siê 2 stycznia 1929
r. w Kaliszu. Posiada wykszta³cenie œrednietechniczne. Jest absolwentem Pañstwowego Liceum Mechanicznego w Kaliszu.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1952 r. w Kaliskiej
Odlewni Czêœci Samochodowych „ ORKAN” dzisiejsze
Zak³ady Sprzêtu Mechanicznego „POLMO” w Kaliszu.
Odbywa³ tam praktykê zawodow¹ z grup¹ kolegów
zatrudnionych w ramach tzw. nakazu pracy. Przepracowa³
w zak³adzie nieprzerwanie 40 lat, a¿ do osi¹gniêcia wieku
emerytalnego. Po zakoñczeniu sta¿u pracy zatrudniony
zosta³ w charakterze g³ównego mechanika. Nie przerazi³ siê
zakresem obowi¹zków, jakie zosta³y mu powierzone.
Odpowiedzialny by³ za utrzymanie sprawnoœci parku
maszynowego oraz urz¹dzeñ zainstalowanych w dzia³ach
produkcyjnych i pomocniczych. W gestii jego dzia³añ
znajdowa³a siê te¿ kot³ownia, kompresornia i sekcja
elektryczna. Z powierzonych mu zadañ wywi¹zywa³ siê
prawid³owo okazuj¹c dobre przygotowanie zawodowe i
ogólne, co pozwoli³o na umiejêtne kierowanie zespo³em
ludzi i wspó³prac¹ z nimi. Zyska³ tym uznanie
kierownictwa zak³adu i wspó³pracowników. Sprzyjaj¹ca
atmosfera kole¿eñstwa w zak³adzie, jak równie¿ zetkniêcie
siê w kontaktach zawodowych z dzia³alnoœci¹ innych
mechaników, w œrodowisku technicznym zak³adu
zaowocowa³y potrzeb¹ zorganizowanego wspólnego
dzia³ania w Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich. W tym zakresie szczególn¹
aktywnoœæ wykaza³, wspólnie z niektórymi wspó³pracownikami, kolega Seweryn Za³êcki, postanawiaj¹c
wst¹piæ do SIMP i za³o¿yæ w zak³adzie ko³o SIMP. Sta³o to
siê w listopadzie 1952 roku, kiedy na zebraniu za³o¿ycielskim powo³ano, w porozumieniu z dyrekcj¹ zak³adu,
przy pomocy Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu, Ko³o
SIMP przy Zak³adach Sprzêtu Mechanicznego w Kaliszu.
Koledze Sewerynowi Za³êckiemu powierzono funkcjê
przewodnicz¹cego ko³a, któr¹ pe³ni³ przez wiele lat. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ by³o to pierwsze ko³o na
terenie Kalisza. Odegra³o ono znacz¹c¹ rolê w rozpowszechnianiu wiadomoœci o stowarzyszeniu i
promowaniu jego dzia³alnoœci. Spowodowa³o to wzrost
iloœci cz³onków i powstawanie nowych kó³ w Kaliszu i
regionie. Rozwój stowarzyszenia stworzy³ potrzebê

Nasi
zas³u¿eni

utworzenia w Kaliszu struktur wy¿szych, koordynuj¹cych
pracê kó³. W wyniku prê¿nego dzia³ania grupy
przedstawicieli kó³, wœród których znalaz³ siê kol. Seweryn
Za³êcki, powo³ano w Kaliszu w 1968 r. Komisjê
Koordynacyjn¹ Kó³ SIMP, któr¹ nastêpnie w 1972 r.
przekszta³cono w Oddzia³ Rejonowy SIMP. W dzia³alnoœci
w/w jednostek organizacyjnych mocno zaanga¿owany by³
kolega Seweryn Za³êcki , piastuj¹c ró¿ne funkcje w ich
w³adzach. Podobnie sta³o siê w 1976 r. od kiedy w Kaliszu
powsta³ Oddzia³ Kaliski SIMP w dalszym ci¹gu kol.
Seweryn Za³êcki aktywnie w³¹cza³ siê do pracy spo³ecznej.
Dzia³aj¹c w zarz¹dzie oddzia³u przez trzy kadencje pe³ni³
funkcjê skarbnika oddzia³u, a nastêpnie przewodniczy³
komisji ds. odznaczeñ i wyró¿nieñ. Kolejny etap pracy
stowarzyszeniowej, to dzia³alnoœæ w oddzia³owej Komisji
Energetycznej, której by³ wspó³organizatorem. Od
powstania komisji pe³ni w niej funkcjê sekretarza i
egzaminatora sprawdzaj¹cego i nadaj¹cego uprawnienia
energetyczne. Spo³eczne zaanga¿owanie kolegi obejmuje
nie tylko SIMP. Od niemal 40-lat pasjonuje go praca w
Radzie Osiedlowej „Majków', w której sprawuje ró¿ne
funkcje, zawsze broni¹c interesów mieszkañców osiedla.
Jego d³ugoletnia aktywnoœæ zawodowa i spo³eczna by³a i
jest pozytywnie dostrzegana i oceniana. W zwi¹zku z tym
kol. Seweryn Za³êcki sta³ siê posiadaczem szeregu
odznaczeñ i wyró¿nieñ. Miêdzy innymi wyró¿niony zosta³:
- Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski
- Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
- Odznak¹ za Zas³ugi dla Rozwoju Województwa Poznañskiego i Kaliskiego
- Odznak¹ dla Rozwoju Przemys³u Maszynowego
- Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿onym dla Fabryki „POLMO”
- Odznak¹ im. Henryka Mierzejewskiego
- Z³ot¹ Odznak¹ SIMP i NOT
Kol. Seweryn Za³ecki, pomimo swoich 75-lat jest nadal
czynnym i aktywnym cz³onkiem SIMP oraz innych
organizacji, widocznym podczas ró¿nych spotkañ. Sw¹
dzia³alnoœci¹ sta³ siê twórc¹ czêœci historii SIMP w
regionie.
Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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Wycieczka w Sudety i do Pragi

S

Dogodne po³o¿enie hotelu, w którym nocowano
(15 min. autokarem od centrum) sprawi³o, ¿e po kolacji
wiêkszoœæ grupy postanowi³a skosztowaæ uroków Pragi
o zmroku. Piêkny, ciep³y wieczór, spacer po starym mieœcie
i pokaz sztucznych ogni na moœcie Karola zapewne na
d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
Niedziela to dalszy ci¹g zwiedzania Pragi.
Przemi³a pani Barbara chcia³a pokazaæ jak najwiêkszy
skrawek swej nowej ojczyzny, goni¹c od Placu Wac³awa
przez Stare Miasto, dzielnicê ¿ydowsk¹ Josefow,
Staromiejski rynek do Placu Republiki.
Potem ju¿ tylko szybkie zakupy w supermarkecie (wszêdzie
s¹ jednakowe) i powrót na kolacjê do Przesieki. Ten bogaty
we wra¿enia dzieñ zakoñczy³ siê kole¿eñskim spotkaniem
przy ognisku z pieczonymi kie³baskami i piwem.
Poniedzia³ek by³ ostatnim dniem eskapady. Po
po¿egnaniu Przesieki udano siê do Krzeszowa, gdzie
zwiedzono kompleks klasztorny zakonu cystersów niezwyk³y zespó³ zabytków o najwy¿szej europejskiej
klasie. W jego sk³ad wchodz¹: koœció³ klasztorny NMP
piêkna barokowa œwi¹tynia zwieñczona dwiema 71metrowymi wie¿ami, przylegaj¹ce do niej mauzoleum
Piastów Œwidnickich oraz koœció³ œw. Józefa z cyklem 50
fresków Micha³a Willmanna, malowanych od 1692 do
1698 r.
Ostatni przystanek w drodze powrotnej to
Szczawno Zdrój, gdzie w uroczym parku zdrojowym w
cieniu modrzewi i starych lip odpoczywano po obfitym
posi³ku popijaj¹c wodê mineraln¹ z tutejszych Ÿróde³.
O atrakcjach Pragi nikogo zapewne nie trzeba
przekonywaæ, ale swój niepowtarzalny urok maj¹ te¿
Sudety. Aby poznaæ ich piêkno nie wystarczy przyjechaæ tu
tylko raz, ale jedna wyprawa to doœæ, by ulec ich czarowi.
Podobnie jak w latach ubieg³ych przez ca³y czas wycieczki
by³a piêkna, s³oneczna pogoda, wiêc to chyba te¿ ju¿
tradycja.

ta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e na pocz¹tku wrzeœnia SIMPowcy z WSK „PZL-Kalisz” wyruszaj¹ na szlak. W
tym roku zorganizowali czterodniow¹ wycieczkê w
Sudety po³¹czon¹ z wyjazdem do czeskiej Pragi. Impreza
rozpoczê³a siê 3 wrzeœnia przyjazdem do Lubi¹¿a, gdzie
zwiedzono Zespó³ Poklasztorny, nale¿¹cy do najwiêkszych
tego typu obiektów w Europie Œrodkowej. Dla
zobrazowania ogromu kompleksu warto przytoczyæ kilka
liczb: d³ugoœæ fasady zachodniej ma 223 m, a szerokoœæ
okreœlana d³ugoœci¹ pó³nocnego skrzyd³a pa³acu 118 m.
Kubatura ca³ego obiektu to ponad 330 tys. m3. Wnêtrza
wype³niaj¹ wspania³e sale, z których najokazalszymi s¹:
sala ksi¹¿êca (o wymiarach 28,5 m x 14,8 m x 13,4 m),
biblioteka refektarz letni i jadalnia opata, ³¹cznie ponad 300
pomieszczeñ.
Kolejn¹ atrakcj¹ tego dnia by³o zwiedzenie sztolni
pouranowych w Kowarach. W mrocznych, zimnych
korytarzach eksponowane s¹ minera³y Sudetów, tzw.
Skarbiec Walonów, ponadto realistycznie zrekonstruowano sposób pracy górników, a doros³ym oferuje siê
radonow¹ wodê „potencja³kê”, ponoæ zwiêkszaj¹c¹
mo¿liwoœci w wiadomym zakresie. Z Kowar udano siê do
miejsca zakwaterowania, na które wiedzeni sentymentem
organizatorzy wybrali oœrodek wypoczynkowy „Kaliniec”
(kiedyœ w³asnoœæ kaliskiej WSK) w uroczej wiosce
Przesieka.
W drugim i trzecim dniu wycieczki zaplanowano
zwiedzanie Pragi. Wczesnym sobotnim rankiem po¿egnano na dwa dni Przesiekê i udano siê w stronê granicy.
Autokar szybko przedar³ siê przez Karkonosze i ju¿ o godz.
11 grupa znalaz³a siê na Hradczanach, gdzie umówione
by³o spotkanie z przewodnikiem. Pani Barbara, Polka od
dwóch zaledwie lat mieszkaj¹ca w Pradze, ale doskonale
znaj¹ca jej historiê i zabytki poprowadzi³a grupê szlakiem
obowi¹zkowym dla ka¿dej wycieczki: zaczynaj¹c od
Strahowskiego Klasztoru do Katedry œw. Wita, Pa³acu Kró
lewskiego, a koñcz¹c na Z³otej Uliczce.
Kolejny punkt programu w tym dniu to Ma³a
Strana, gdzie nieco ju¿ zmêczeni uczestnicy mogli
odpocz¹æ i spróbowaæ tradycyjnej czeskiej kuchni. Dalej
szlak prowadzi³ na most Karola i wzd³u¿ We³tawy.
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Marek Bewziuk
Przewodnicz¹cy K.Z. SIMP przy WSK „PZL Kalisz

Z ¿ycia Sekcji Lotniczej

Reaktywowana niedawno sekcja lotnicza zorganizowa³a w
dniu 18.09.2004 dla swoich cz³onków i sympatyków
wyjazd na piknik lotniczy do £asku. By³a to pierwsza i
podobno nie ostatnia tego typu impreza organizowana na
lotnisku w £asku. Na pokazie mo¿na by³o nie tylko
podziwiaæ powietrzne maszyny takie jak HAWK,
TORNADO, MIG-i , SU, czy F-16, ale równie¿ mo¿na by³o
zasi¹œæ za sterami niektórych z tych maszyn. Organizatorzy
przygotowali dla chêtnych przeloty widokowe nad okolic¹
wybran¹ przez siebie maszyn¹ cywiln¹ (niestety tylko jako
pasa¿er). Zorganizowano równie¿ pokaz grupy antyterro-

rystycznej oraz akrobacje powietrzne najmniejszego
helikoptera. Jak na piknik przysta³o, zorganizowano wiele
wystêpów artystycznych a szczególnym powodzeniem
cieszy³ siê wystêp grupy kabaretowej OTTO.
Dodatkow¹ atrakcj¹ wycieczki by³o zwiedzanie muzeum
wnêtrz dworskich w Tub¹dzinie, gdzie mo¿na by³o
zobaczyæ nieliczne zachowane pami¹tki po rodzinie
Walewskich w³¹cznie z portretem przes³awnej Pani
Wawelskiej. Ca³oœæ wycieczki zakoñczy³a wspólna obiadokolacja.
Krzysztof Michalak
Przewodnicz¹cy Sekcji Lotniczej
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Ballady rosyjskie i romanse

w Zamku SIMP w Rydzynie

J

ak co roku jesieni¹,
zamek rydzyñski goœci³
simpowców z Poznania.
W dniu 10 wrzeœnia 2004 r.
odby³o siê tu poszerzone
plenarne zebranie zarz¹du
poznañskiego oddzia³u SIMP.
Przyby³ych simpowców oraz
specjalnego goœcia, dyrektora
Zamku SIMP w Rydzynie
pana magistra Zdzis³awa
Moliñskiego powita³ prezes,
kolega Piotr Janicki, który
podkreœli³ w s³owie wstêpnym, ¿e tradycja tych dorocznych rydzyñskich spotkañ utrwali³a siê ju¿ tak
bardzo, ¿e niewiele podobnych imprez ³¹cz¹cych Fot. 19 Uczestnicy Plenarnego Zebrania
charakter oficjalny z towarzyskim, mo¿e pochwaliæ siê kolejnym, 31 ju¿ z rzêdu
uœmiechem prelegenta i s³owami „w razie k³opotów winny
spotkaniem. Po krótkim wyst¹pieniu prezes Piotr Janicki
jest zawsze Szklorz” (patrz „SIMP WIELKOPOLSKI”
przyst¹pi³ do wrêczania odznaczeñ stowarzyszeniowych i
nr 1/2000-„Seminarium w Czerniejewie”). Tym razem
certyfikatów rzeczoznawców.
prelekcja by³a te¿ ciekawa, jednak temat zasadniczy
Nastêpnie, by³y wieloletni dyrektor Zarz¹du Dró
przyæmiewa³y nostalgiczne wtr¹cenia, prelegenta
g Miejskich w Poznaniu mgr in¿. Jan Szklorz wyg³osi³
zwi¹zane z przykrymi okolicznoœciami i skutkami
prelekcjê pt „Wp³yw infrastruktury komunikacyjnej na
odwo³ania go ze stanowiska dyrektora ZDM wiosn¹ 2003
jakoœæ komunikacji w Poznaniu”. Kolega Szklorz, ju¿ raz,
r. Krótka dyskusja zamknê³a temat.
w paŸdzierniku 1999 r. zaproszony przez SIMP wyg³osi³
Wtedy to rozpocz¹³ siê tytu³owy program
interesuj¹c¹ i dowcipnie prowadzon¹ prelekcjê o
wokalny pt. „Ballady i romanse rosyjskie” w wykonaniu
problemach komunikacyjnych Poznania zakoñczon¹
pani Beaty Adamskiej, która po rosyjsku odœpiewa³a
dziesiêæ utworów, a której akompaniowa³ na fortepianie
pan Jerzy JóŸwiak. Na „bis” s³ynn¹ „Kalinkê” w piêknej
sali balowej zebrani odœpiewali ju¿ wspólnie z solistk¹.
Program zakoñczy³ siê wrêczeniem artystom wi¹zanki
kwiatów.
Teraz zebrani wraz z artystami, ochoczo udali siê
do parku, gdzie czeka³y na nich kie³baski z ró¿na i piwo z
beczki. Rozpoczê³o siê spotkanie towarzyskie. Prezes
Janicki, jak przysta³o gospodarzowi imprezy, dwoi³ siê i
troi³ przy³¹czaj¹c siê kolejno do rozdyskutowanych grupek
kolegów, sprawdza³ nastroje, pilnie przys³uchiwa³ siê
omawianym sprawom i w miarê mo¿liwoœci stara³ siê
wyjaœniaæ poruszane problemy. Dobra organizacja, piêkna,
ciep³a pogoda, no i piwo, sprawi³y, ¿e wszyscy w
doskona³ych humorach wróciliœmy do Poznania.

Andrzej Buxakowski
SIMP WIELKOPOLSKI

Fot. 20 In¿. Jan Szklorz podczas prelekcji
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Seminarium w Dymaczewie Nowym

P

rezydium Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu
zorganizowa³o w dniach 26 i 27 listopada
Seminarium dla prezesów: kó³ SIMP, sekcji
naukowo-technicznych i towarzystw, które odby³o siê w
Dymaczewie Nowym w HOTELU INTER po³o¿onym
blisko jeziora Dymaczewskiego.
Seminarium otworzy³ i powita³ jego uczestników
Prezes Oddzia³u
SIMP w Poznaniu
kol. Piotr Janicki.
Wzie³o w nim
udzia³ 38 osób.
Pierwszego dnia
uczestnicy seminarium wys³uchali prelekcji
dr in¿. Kielanowskiego na temat „Jak osi¹gn¹æ
sukces”, oraz zostali przeszkoleni
w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach
Sektorowego Programu Operacyj- Fot. 21 Wspólna kolacja
nego i opiniowania tych wniosków pod wzglêdem ich
innowacyjnoœci.
Seminarium by³o równie¿ okazj¹ do dyskusji na
temat Co dalej z SIMP?. Temat ten zosta³ przyjêty przez
Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu do planu pracy na
2004 rok. Wprowadzenie do dyskusji dokona³ Prezes kol.
Piotr Janicki, który omówi³ aktualny stan dzia³alnoœci
stowarzyszenia. Zwróci³ uwagê, ¿e SIMP nadal niema
opracowanej kompleksowej strategii rozwoju. Dokument
„Deklaracja Ideowo Programowa SIMP
2000”,
opracowana pod kierunkiem Prezesa Honorowego SIMP

prof. Jana Karczmarka, wskazuje jedynie ogólne kierunki
rozwoju , do których nale¿y d¹¿enie do SIMP-u elitarnego i
apolitycznoœci stowarzyszenia. Nie proponuje nowych
form dzia³ania s³u¿¹cych realizacji statutowych celów,
odpowiednich do sytuacji w jakiej znalaz³o siê
stowarzyszenie po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Po
tych zmianach i wieloletnich staraniach zdo³aliœmy
utrzymaæ swoj¹
stabilnoœæ dzia³ania, ale dla dalszego rozwoju potrzeba spójnej koncepcji form dzia³alnoœci przydatnych w gospodarce rynkowej.
B a r d z o
owocna by³a dyskusja na tematy:
Czy SIMP jest
potrzebny?, oraz
Na kim SIMP-owi
zale¿y?. Wypowiedzi kolegów
by³y bardzo interesuj¹ce, uzasadniaj¹ce potrzebê istnienia stowarzyszenia bez którego in¿ynierowie
nie mog¹ w pe³ni realizowaæ swych zawodowych ambicji,
oraz publicznie wypowiadaæ siê na tematy dotycz¹ce
rozwoju techniki i ca³ej gospodarki.
Próba odpowiedzi na pytanie „Na kim SIMP-owi
zale¿y” by³a równie¿ bardzo interesuj¹ca. Podsumowa³ j¹
prezes Piotr Janicki stwierdzaj¹c, ¿e aktywnoœæ cz³onka
SIMP nie mo¿e ograniczaæ siê jedynie do regularnego
p³acenia sk³adek. Cz³onek stowarzyszenia powinien d¹¿yæ
do doskona³oœci zawodowej, powinien posiadaæ umiejêtnoœæ anga¿owania siê w dzia³alnoœæ zawodow¹ i
spo³eczn¹, oraz musi mieæ dumê zawodow¹
bez której jest niemo¿liwe zaanga¿owanie
siê w dzia³alnoœæ stowarzyszenia.
Drugiego dnia pobytu w Dymaczewie
Starym firma Opel Szpot zademonstrowa³a
najnowsz¹ wersjê samochodu Astra z
silnikiem benzynowym i silnikiem
wysokoprê¿nym. Uczestnicy seminarium
wys³uchali tak¿e
bardzo interesuj¹cej
prelekcji dotycz¹cej najnowszych
rozwi¹zañ konstrukcyjnych w silnikach do
samochodów Opla. Prelekcjê zakoñczy³a
o¿ywiona dyskusja nad zaletami i wadami
przedstawionych rozwi¹zañ konstrukcyjnych.
W godzinach po³udniowych, po
spo¿yciu obiadu, uczestnicy seminarium
opuszczaj¹c
HOTEL INTER wyra¿ali zadowolenie z
organizacji seminarium.
PJan

Fot. 22 Witamy wœród dzia³aczy Oddzia³u
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KRÓTKO... - KALISZ

Prezydent Kalisza
na zebraniu w Kole Terenowym

W dniu 14 czerwca 2004.r. odby³o siê zebranie Ko³a
poprawê sytuacji w mieœcie i dalszy jego rozwój. W du¿ym
Terenowego SIMP w Kaliszu, w którym uczestniczy³
stopniu zale¿eæ to bêdzie od Rad Osiedlowych, które
goœcinnie prezydent Kalisza Janusz Pêcherz. W spotkaniu
ustalaj¹ priorytety na najbli¿sze lata i winny one znaleŸæ
wziê³o udzia³, liczne grono cz³onków stowarzyszenia,
swe miejsce w planach inwestycyjnych urzêdu miasta.
pragn¹cych z pierwszej rêki dowiedzieæ siê o podjêtych
Henryk Œlusarczyk
pracach na rzecz miasta i zamierzeniach na przysz³oœæ.
Oddzia³ Kaliski SIMP
W wyst¹pieniu swym Prezydent za najwa¿niejsze uzna³
zagadnienia zwi¹zane z inwestycjami w Kaliszu.
Stwierdzi³, i¿ s¹ one motorem rozwoju
miasta, wywieraj¹cym wa¿ny wp³yw na
jakoœæ ¿ycia mieszkañców. Uznaje i¿
inwestycje s¹ jedyn¹ szans¹ rozwoju
miasta, które dotychczas nie by³o
dostatecznie inwestowane. Aktualnie
sytuacja uleg³a znacznej poprawie.
Posiadane œrodki na ten cel s¹
wystarczaj¹ce i zostan¹ w bie¿¹cym roku
ca³kowicie wykorzystane. Pozwoli to na
pe³ne wykonanie podjêtych na rok bie¿¹cy
zamierzeñ. Dziêki inwestycjom powsta³y
te¿ w Kaliszu nowe miejsca pracy, co
spowodowa³o zmniejszenie bezrobocia. W
trakcie dyskusji poruszono ró¿ne kwestie
miêdzy innymi dotycz¹ce porz¹dku
publicznego, naprawy dróg osiedlowych,
usprawnienia ruchu drogowego, budowy
supermarketów. Udzielone przez Prezydenta odpowiedzi budz¹ nadziejê na Fot. 14 Spotkanie z prezydentem Kalisza Januszem Pêcherzem, podczas zebrania
Ko³a Terenowego SIMP w dn.14.06.2004 r.

Z ¿a³obnej karty

Kolega Antoni Pokora
W dniu 28 maja 2004 r. w Ostrzeszowie zmar³
nagle wieloletni dzia³acz SIMP Antoni Pokora. Urodzony
16 stycznia 1937r. w Chróœcinie by³ absolwentem
Technikum Mechanicznego w Kluczborku ze specjalnoœci¹
obróbka skrawaniem.
Kolega Antoni Pokora wiêksz¹ czêœæ swojego
¿ycia zawodowego zwi¹za³ z Fabryk¹ Aparatury
Elektrycznej EMA-ELFA w Ostrzeszowie, w której
pracowa³ od 1966 do 2002 roku na stanowisku g³ównego
mechanika.
Dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w Stowarzyszeniu
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich rozpocz¹³
w 1967 r. W latach 1967-1983 i 1994-2001 by³
przewodnicz¹cym Ko³a Zak³adowego SIMP przy EMAELFA w Ostrzeszowie. Jako przewodnicz¹cy ko³a
zak³adowego by³ cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Kaliskiego,
by³ równie¿ delegatem na XXVI Walny Zjazd SIMP w

Lesznie. Kolega Antoni Pokora za osi¹gniêcia w pracy
zawodowej i spo³ecznej by³ wielokrotnie wyró¿niany i
odznaczany. Otrzyma³ miêdzy innymi srebrny i z³oty krzy¿
zas³ugi, z³ot¹ i srebrn¹ odznakê NOT, oraz z³ot¹ i srebrn¹
honorow¹ odznakê SIMP.
Kolega Antoni Pokora by³ cz³owiekiem
kole¿eñskim, uczynnym, lubianym i szanowanym w
œrodowisku, nikomu nie odmawia³ pomocy. By³ aktywny i
zaanga¿owany w pracê spo³eczn¹ do ostatnich chwil
swojego ¿ycia.
Czeœæ Jego Pamiêci !
Marian Skórski
Za Zarz¹d Ko³a Zak³adowego SIMP
przy EMA-ELFA w Ostrzeszowie
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CENTRUM DZIA£ALNOŒCI IN¯YNIERSKIEJ

“inSIMP”
STOWARZYSZENIA IN¯YNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIA£ W POZNANIU sp. k.

Wyceny
maj¹tku

ZASPOKOI TWOJE
Opracowania

Projektowania

orzeczeñ technicznych

Rekomendacji wyrobów

i ekspertyz

Energii odnawialnej

POTRZEBY W ZAKRESIE:

T³umaczeñ
technicznych

Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oœrodek Rzeczoznawstwa
i Postêpu Technicznego
61-874 Poznañ, Al. Niepodleg³oœci 2
tel./fax 852 16 86, 853 78 05 w. 244
e-mail: zorpot-poz@inc.pl
Gmach Izby Rzemieœlniczej

WYKONUJEMY:
\

wyceny maj¹tku

\

wyceny wartoœci niematerialnych i prawnych

\

opracowania deklaracji zgodnoœci PN na znak “B”
maszyn i urz¹dzeñ

\

ekspertyzy, opinie techniczne (we wszystkich bran¿ach)

\

badania nieniszcz¹ce materia³ów

\

badania i oceny zbiorników stalowych

\

opinie w zakresie bhp i p.po¿.

\

weryfikacje kosztorysów

\

oceny techniczne prac remontowo-budowlanych

\

oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

US£UGI W ZAKRESIE:
\

rzecznictwa patentowego

\

projektowania oprzyrz¹dowania i konstrukcji stalowych

\

t³umaczenia ustnych i pisemnych tekstów technicznych

