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Obchody 70-lecia
Dzia³alnoœci oddzia³u SIMP w Poznaniu

W

2005 roku minê³o 70 lat od rozpoczêcia dzia³alnoœci
Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich w Poznaniu - SIMP. W celu
przedstawienia dokonañ i osi¹gniêæ tego okresu, Zarz¹d
Oddzia³u w dniu 22 marca 2005 roku powo³a³ szeœcioosobow¹ Radê Programow¹ i trzynastoosobowy Komitet
Organizacyjny, oraz podj¹³ uchwa³ê o organizacji Sesji
Jubileuszowej w grudniu 2005 roku. Postanowiono, aby na
tej Sesji przedstawiæ znacz¹cy wk³ad mechaników Poznania i Wielkopolski w dzie³o tworzenia SIMP-u, rozwijania
struktur organizacyjnych oraz osi¹gniêæ zawodowych
cz³onków stowarzyszenia. Nale¿y podkreœliæ osi¹gniêcia
Oddzia³u Poznañskiego, aktualnie najliczniejszego i jednego z najlepiej dzia³aj¹cych oddzia³ów w kraju, w
podejmowaniu inicjatyw na rzecz utrzymania i podnoWicemarsza³ek Woj. Wlkp. P. Piasta i Wojewoda Wlkp.
szenia statusu cz³onków Stowarzyszenia oraz wysokiej
A. Nowakowski Podziwiaj¹ Medal za Zas³ugi
rangi prac, opinii i ekspertyz realizowanych przez jednostki
z okazji 70-lecia O/SIMP wPoznaniu.
organizacyjne Oddzia³u. Korzenie organizowania
zespo³owej dzia³alnoœci zawodowej techników w Wielkoprzeznaczonego dla zas³u¿onych dzia³aczy SIMP, oraz
polsce siêgaj¹ 1886 roku i s¹ trwale zwi¹zane z osobami
Statuetki Jubileuszowej dla sponsorów i jednostek
Urbanowskiego i Rakowicza. Powo³ali oni „Poznañskie
wspó³pracuj¹cych w przygotowaniu obchodów. Zosta³y
Towarzystwo Techniczne”, w którym dzia³ali g³ównie
opracowane kryteria umo¿liwiaj¹ce Zarz¹dowi Oddzia³u
mechanicy. W Poznaniu ju¿ w 1920 roku, a wiêc 6 lat przed
opracowanie charakterystyk (osi¹gniêæ i dokonañ) 37
powo³aniem SIMP-u przez prof. H. Mierzejewskiego,
zas³u¿onych dzia³aczy dla Oddzia³u SIMP w Poznaniu.
rozpoczê³o dzia³alnoœæ Stowarzyszenie In¿ynierów, maZosta³y one umieszczone w wydanym z okazji jubileuszu
j¹ce Ko³o Fachowe In¿ynierów Mechaików jako odrêbn¹
biuletynie „SIMP Wielkopolski” Wydanie Specjalne, który
jednostkê organizacyjn¹. Dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia poznaprzygotowa³ Zespó³ Redakcyjny w sk³adzie: A. Kêb³oñskich mechaników przyczyni³y siê do powo³ania na cz³owski, J. Ignaszczak, P. Janicki, oraz W. Jankowski, zawienków Zarz¹du G³óraj¹cym ³¹cznie
wnego Stowarzy114 stron. Przygoszenia In¿ynierów
towane zosta³y
Mechaników Potak¿e wyst¹pienia o
lskich (powo³aneodznaczenia pago 28.06.1926 roku
ñstwowe, regionaw Warszawie) Zylne, SIMP-owskie
gmunta Zag³obyoraz NOT-owskie.
Sochackiego i StaSesjê Jubileunis³awa Bogus³aszow¹ przygotowskiego. W okresie
wano na dzieñ 10
od 12 marca do 8
grudnia 2005 roku
grudnia 2005 roku,
w Domu Technika
podczas przygotow Poznaniu. Zaprowywania i moniszono 117 cz³otorowania obchonków SIMP Oddów 70-lecia Oddzia³u w Poznaniu,
dzia³u SIMP w Po11 przedstawicieli z
Ogólny widok Sali Obrad
znaniu (powoinnych Oddzia³ów
³anego w 1935 roku) Komitet Organizacyjny odby³ 12
SIMP, oraz Prezesa i Sekretarza Generalnego SIMP. Ponazebrañ roboczych, opracowa³ harmonogram i preliminarz
dto zaproszono 51 osób w tym: Wojewodê Wielkopokosztów, wys³a³ pisma do firm wspó³pracuj¹cych w
lskiego, Marsza³ka Zarz¹du Województwa Wielkopolskizorganizowaniu obchodów, opracowa³ logo 70-lecia, które
ego, Rektora Politechniki Poznañskiej, trzech Dziekanów
wraz z informacjami o 70-leciu i logami 32 sponsorów
Wydzia³ów Politechniki Poznañskiej, Prezesa SEP w Pozosta³y umieszczone na stronie internetowej Oddzia³u
znaniu a tak¿e Prezesów i Dyrektorów jednostek wspieSIMP w Poznaniu. Uzyskane od sponsorów œrodki finaraj¹cych i sponsoruj¹cych jubileuszowe obchody. Z zapronsowe umo¿liwi³y w znacznym stopniu pokrycie kosztów
szenia skorzysta³o ³¹cznie 140 osób.
zwi¹zanych z organizacj¹ obchodów. Zlecono opracoSesjê Jubileuszow¹ otworzy³ i prowadzi³ kol.
wanie Medalu za Zas³ugi dla Oddzia³u SIMP w Poznaniu
Ryszard Matusiak przy wspó³udziale kol. Macieja Szafra-
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ñskiego. Uczestników Sesji powita³ Prezes Oddzia³u kol. P.
Janicki, który wyg³osi³ referat zawieraj¹cy najwa¿niejsze
osi¹gniêcia Oddzia³u w okresie 70-lecia. Nastêpnie g³os
zabra³ Wojewody Wielkopolski Andrzej Nowakowski, od
którego Prezes Piotr Janicki otrzyma³ Dyplom Uznania dla
O/SIMP w Poznaniu, oraz Wice-marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Przemys³aw Piasta, który pogratulowa³
SIMP-owcom osi¹gniêtych sukcesów i wrêczy³ dla
Oddzia³u nadan¹ przez Urz¹d Marsza³kowski Zbiorow¹
Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla Województwa
Wielkopolskiego. Ponadto g³os zabrali i pogratulowali
Oddzia³owi osi¹gniêæ: prof. Zdzis³aw Koœmicki, Prorektor
PP prof. Karol Nadolny, Prezes SIMP Andrzej Ciszewski i
Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz £asiewicki, którzy
podkreœlili, ¿e licz¹cy 808 cz³onków Oddzia³ SIMP w
Wojewoda Wlkp. wrêcza³ Prezesowi P. Janickiemu
Dyplom Uznaniua dla O/SIMP w Poznaniu

Mañczaka i Andrzeja Wróblewskiego Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi. Marsza³ek Wielkopolski Przemys³aw Piasta
dokona³ odznaczenia odznak¹ honorow¹ Za Zas³ugi dla
Województwa Wielkopolskiego kolegów: Mariana Grochowinê, Piotra Janickiego, Ryszarda Matusiaka, Zbigniewa Najdka, Miros³awa Nowaka, Stanis³awa Nowakowskiego, Zbigniewa Rychlewskiego i Stefana Stra¿yñskiego. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski i Wiceprezes ZG
SIMP Piotr Janicki odznaczyli: prof. Jana Chajdê, Mariana
Czajkê i Tadeusza Konieczkê Odznak¹ im. Henryka Mierzejewskiego. Odznaczyli równie¿ Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê SIMP (ZHOSIMP) kol. Boles³awa Kortylewskiego,
po czym Wiceprezes FSNT-NOT w Poznaniu Piotr Janicki
wrêczy³ Zbigniewowi Palickiemu iWitoldowi Mikorzewskiemu Z³ote Odznaki Honorowe NOT.
Z przyznanych z okazji 70-lecia Oddzia³u SIMP
w Poznaniu 97 Medali za Zas³ugi dla Oddzia³u SIMP
w Poznaniu podczas Sesji wrêczono 19 medali
nastêpuj¹cym kolegom: Andrzej Ciszewski, Andrzej Czarnecki, Bohdan Czy¿ewski, Czes³aw Formankiewicz, Irena
G³owacka, Janusz Ignaszczak, Gabriel Jasiñski, Jan Kapsa,
Aleksander Kêb³owski, Krystyna Ko³akowska, Zdzis³aw
Koœmicki, Miko³aj Kujawiak, Kazimierz £asiewicki, Jan
Matczak, Antoni Milkiewicz, Wies³aw Nowikowski,
W³adys³aw Piwowarek, Bogdan Puk oraz Andrzej Raczkowski. Po zakoñczeniu wrêczania odznaczeñ, w imieniu
odznaczonych podziêkowa³ kol. Roman D³ugi. Po wyst¹pieniach Goœci,
kol. Maciej Szafrañski odczyta³
list gratulacyjny
najstarszego
SIMP-owca Oddzia³u, 93 letniego Edwarda
Grabowskiego,
któremu stan
zdrowia uniemo¿liwi³ uczestniczenie w tej Sesji,
oraz list gratulacyjny przes³any
przez Prezesa

Wicemarsza³ek Woj. Wlkp. P. Piasta wrêczy³ dla Oddzia³u
SIMP w Poznaniu Zbiorow¹ Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi
dla Województwa Wlkp.

Poznaniu jest nie tylko najliczniejszy ale równie¿ najszybciej rozwijaj¹cy siê Oddzia³ w skali kraju. Kolejno
zabierali g³os: Prezes Oddzia³u SIMP w Warszawie Tadeusz Kurcyk, kol. Jerzy KoŸbia³ z O/Kalisz, Dyrektor
Zamku SIMP w Rydzynie Zdzis³aw Moliñki wraz z b. Dyrektorem Feliksem Zielnikiem podkreœlaj¹c, ¿e pozosta³e
Oddzia³y SIMP w Wielkopolsce maj¹ korzenie swojej
dzia³alnoœci w Poznaniu. Nastêpnie wyst¹pili: Prezes
O/SIMP w Lesznie Zenon Chojnacki, Prezes O/SIMP
w Pile Remigiusz Broniecki, Prezes O/SEP w Poznaniu
Stefan Granatowicz i Prezes O/SIMP w Szczecinie Romuald Myœliwiec oraz Prezes O/SIMP w Toruniu Ryszard
Wycichowski.
G³os zabra³ tak¿e Prezes Ko³a
nr 1 przy PP Maciej Szafrañski.
Po wyst¹pieniach
Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski odznaczy³
Dyonizego Kawkê i Jana Cichockiego Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, oraz Romana
D³ugiego, Jacka

I-szy rz¹d od lewej: Wiceprezes - Dyrektor Techniczny HCP Andrzej Czarnecki, Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Przemys³aw Piasta,
Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski,
II-gi rz¹d od lewej: Remigiusz Broniecki Prezes O/SIMP w Pile, dyr. Zamku SIMP w Rydzynie Zdzis³aw Moliñski, b. dyr. Zamku SIMP w Rydzynie Feliks Zielnik,
Prorektor PP ds. Ogólnych prof. Karol Nadolny, Dziekan Wydz. Informatyki i Zarz¹dzania prof. Leszek Pacholski,
Sekretarz Generalny ZG SIMP Kazimierz £asiewicki, Prezes ZG SIMP dr in¿. Andrzej Ciszewski, Tadeusz Kurcyk Prezes O/ SIMP w Warszawie,
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Spó³dzielczej Grupy Bankowej z Poznania. Stanis³awa
Zas³ugi dla Oddzia³u SIMP w Poznaniu przyznano 97 cz³oMurawskiego. List gratulacyjny przes³any przez Prezesa
nkom. Wrêczono 63 Statuetki Jubileuszowe: przedstawiEnergetyki Czerwonak S.A Antoniego Filipowskiego
cielom firm wspieraj¹cych i sponsoruj¹cych obchody 36
odczyta³ kol. Ryszard Matusiak. W sekretariacie Sesji z³oStatuetek, przedstawi-cielom innych Oddzia³ów SIMP 12
¿ono listy gratulacyjne przes³ane przez ZG SIMP i Zarz¹dy
Statuetek, oraz 15 Statuetek cz³onkom SIMP z Poznania za
Oddzia³ów SIMP z: Warszawy, Kalisza, Leszna, Pi³y,
ich wspieranie, sponsorowanie i organizacjê obchodów 70Torunia, Szczecina, oraz Federacji Stowarzyszeñ Naulecia dzia³alnoœci Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Statuetki
kowo Technicznych
Jubileuszowe otrzyNOT Rada w Poznama³ równie¿ Oddzia³
niu i Poznañskiego
Stowarzyszenia EleOddzia³u SEP. Prezes
ktryków Polskich w
Zarz¹du Oddzia³u
Poznaniu i PoznaSIMP w Poznaniu poñska FSNT NOT. O
dziêkowa³ wszystkim
godz. 18.30 rozpoza tak liczny udzia³ w
cz¹³ siê w Teatrze PoSesji, za zaanga¿olskim spektakl pt.
wanie w przygotowa„Portugalia” Zoltana
nie obchodów jubileEgressy, na który zauszu 70-lecia, oraz za
proszono 220 osób.
przekazane listy graPo jego zakoñczeniu
tulacyjne. Przewodniuczestnicy spotkali
cz¹cy Sesji Jubileusiê przy lampce wina
szowej kol. Ryszard
na poczêstunku.
Matusiak dokona³
Nale¿y podkrezamkniêcia obrad i zaœliæ, ¿e specjalnie z
prosi³ uczestników
okazji 70-lecia dziaSpotkanie w Teatrze Polskim po spektaklu „Portugalia”
Sesji na spotkanie
³alnoœci Oddzia³u
przy szwedzkim stole w Klubie Domu Technika, gdzie
SIMP w Poznaniu zosta³ wydany plakat okolicznoœciowy z
sponsorom i jednostkom wspieraj¹cym zosta³y wrêczone
logo 70-lecia, oraz z logo 32 jednostek wspieraj¹cych
63 Statuetki Jubileuszowe, oraz na spotkanie przy
jubileuszowe obchody. Specjalnie na Sesjê wykonano
szwedzkim stole w sali 211 gdzie wrêczono zas³u¿onym
baner z logo SIMP i napisem „Stowarzyszenie In¿ynierów i
dzia³aczom 29 Medali za Zas³ugi dla Oddzia³ SIMP w
Techników Mechaników Polskich Oddzia³ w Poznaniu.
Poznaniu. Byli to: Leopold Berkowski, Andrzej Borucki,
70 lat dzia³alnoœci”. Obchody 70 lecia Dzia³alnoœci
Andrzej Buxakowski, Joanna Ciesió³ka, Lechos³aw
Oddzia³u SIMP w Poznaniu rozpoczêto w dniu 17 maja
Dolatkowski, Marian Grochowina, Stanis³aw Jankowiak,
2005 roku uroczystym zabraniem Zarz¹du Oddzia³u z
Witold Jankowski, Jan Kapturzak, Wac³aw Kawczyñski,
przewodnicz¹cymi kó³, sekcji, towarzystw, korporacji,
Cze-s³aw Laskowski, Rados³aw Miklasz, Miros³aw
oraz dyrektorami agend, Przewodnicz¹cym Komisji RewiMiko³ajczyk, Lechos³aw Miku³a, Jerzy Nawrocki, Ryszard
zyjnej, Przewodnicz¹cym S¹du Kole¿eñskiego, cz³onkami
Panowicz, W³adyRady Programowej i
s³aw Paszke, Marian
Komitetu OrganiPiêta, Mariusz Pilazacyjnego. Na zebrarczyk, Tadeusz Reniu tym przedstapeæ, Janina Rogoziewiono plan realizacji
wicz, Tadeusz Rut,
obchodów, przewidyJerzy Sfora, Piotr Siwanych kosztów oraz
dorowicz, Jerzy Typropozycje dotycz¹ce
rcha, Jerzy Uchto,
wydania medalu za
Roman Wojciechozas³ugi, plakatu okowski, Jerzy Wojcielicznoœciowego, biuchowski i Bronis³aw
letynu specjalnego,
Zieliñski. £¹cznie z
uhonorowania dzia³aokazji Jubileuszu
czy zas³u¿onych dla
70-lecia dzia³alnoœci
oddzia³u i przedstaOddzia³u SIMP w
wienia ich osi¹gniêæ
Poznaniu przyznano
w przygotowywa5 odznaczeñ pañnych publikacjach lub
stwowych w tym 2
biuletynie. Obecnym
Z³ote Krzy¿e Zaprzekazano opracoOd prawej odznaczeni: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi J. Cichocki i D. Kawka,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi: R. D³ugi, J. Mañczak i A. Wróblewski
s³ugi (ZKZ) i trzy
wanie Prezesa Piotra
Srebrne Krzy¿e Zas³ugi (SKZ) oraz dziewiêæ odznak
Janickiego „70 lat dzia³alnoœci Oddzia³u SIMP w Poznahonorowych ZA ZAS£UGI DLA WOJEWÓDZTWA
niu”, jako materia³ pomocniczy do opracowania referatu na
WIELKPOLSKIEGO. Przyznano równie¿ 39 odznaczeñ
uroczyste zebranie poœwiêcone 70-leciu dzia³alnoœci OdSIMP-owskich w tym 4 Odznaki im. Henryka Mierzejedzia³u. Ustalono równie¿ jakie informacje bêd¹ umiewskiego, 8 ZHO SIMP, 18 SHO SIMP, 9 BHO SIMP, oraz 7
szczone na stronie internetowej Oddzia³u, oraz podano
odznak NOT w tym 3 ZOH NOT i 4 SOH NOT. Medal za
wymagania jakie musz¹ spe³niaæ kandydaci, dla których
3

jednostki organizacyjne oddzia³u mog¹ sk³adaæ wnioski o
odznaczenia pañstwowe, regionalne, stowarzyszeniowe i
NOT-owskie, a tak¿e podano kry-teria przyznania medali
okolicznoœciowych.
Uroczyste zebrania z referatem poœwiêconym 70
leciu dzia³alnoœci Oddzia³u SIMP w Poznaniu odby³y siê
w 22 ko³ach, 8 sekcjach, 3 towarzystwach i Korporacji
Poligrafów Poznañskich, czyli niemal we wszystkich
jednostkach organizacyjnych oddzia³u. Zebrania zosta³y
przeprowadzone w okresie od 17 maja 2005 roku do 19

Zarz¹du Oddzia³u z prezesami kó³, sekcji, towarzystw,
korporacji i agend gospodarczych.
Wa¿niejsze imprezy towarzysz¹ce obchodom 70
lecia Oddzia³u SIMP w Poznaniu to:
1. Konferencja „POLIKON 2005” w dniach 17-19
kwietnia w Rydzynie. Zorganizowana przez Korporacjê
Poligrafów Poznañskich. Jest to inauguracja obchodów
przez jednostki organizacyjne.
2. Stoisko Korporacji Poligrafów Poznañskich na
Miêdzynarodowej Wystawie Maszyn, Materia³ów i Us³ug
Poligraficznych w dniach 19-20 kwietnia 2005 roku, na
terenie MTP w Poznaniu, gdzie zaprezentowano logo 70
lecia opracowane przez kol. Andrzeja Raczkowskiego.
3. Wycieczka 37 cz³onków Ko³a nr 1 przy Politechnice
Poznañskiej do Leszczyñskiej Fabryki Pomp w dniu 10
maja 2005 roku, oraz do Metalplastu LOB w Lesznie.
Uczestnicy wycieczki zapoznali siê z nowoczesnymi
obrabiarkami numerycznymi, z gniazdem maszyn narzêdziowni z oprogramowaniem 3D, oraz z produkcj¹ zamków do drzwi cenionych w kraju i za granic¹. Nastêpnie
zwiedzono Zamek SIMP w Rydzynie i odbyto w nim
zebranie Ko³a.
4. Zorganizowana przez Zarz¹d Oddzia³u 20 maja 2005
roku 33 osobowa wycieczka do Miejskiej Stra¿y Po¿arnej
w Poznaniu, gdzie pokazano nowoczesne sposoby
ratownictwa i usuwania zagro¿eñ.
5. Zarz¹d Oddzia³u SIMP w Poznaniu wspólnie z Zarz¹dem MTP w Poznaniu i firm¹ Technika Spawalnicza zorganizowali w dniach 22-23 czerwca 2005 roku „Warsztaty
Spawalnicze- Akademia Spawalnictwa”, na których zorganizowano m. in. pokazy: robotów w procesach spawalniczych, zgrzewania i przypawania trzpieni, oraz technologii
wszystkich metod spawania. Referaty wyg³osili:

Prezes SIMP A. Ciszewski otrzymuje
Medal za Zas³ugi z okazji 70-lecia O/SIMP w Poznaniu

stycznia 2006 roku. Trzy zebrania zwi¹zane z jubileuszem
odby³o Ko³o Terenowe Nr 69 (17 maja, 22 wrzeœnia i 14
grudnia 2005 roku). Dwa zebrania z informacj¹ o jubileuszu zorganizowa³o Ko³o Nr 1 przy PP oraz Korporacja
Poligrafów Poznañskich (kwiecieñ, maj, paŸdziernik). Na
wyró¿nienie za zorganizowanie uroczystych zebrañ zas³u¿y³y równie¿:
- Ko³o nr 38 przy Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych (29 wrzeœnia 2005 r.),
- Ko³o nr 14 przy Fabryce Produkcji Specjalnej (8 wrzeœnia),
- Ko³o Terenowe nr 68 w GnieŸnie (22 wrzeœnia),
- Sekcja Obróbki Plastycznej (13 wrzeœnia),
- Ko³o nr 5 przy Fabryce Urz¹dzeñ Mechanicznych W-5
HCP (20 paŸdziernika),
- Ko³o Nr 15 przy Centrum Badawczo Rozwojowym HCP
(13 paŸdziernika),
- Ko³o nr 59 przy PoWoGazie (2-3 listopada w Skorzêcinie),
- Towarzystwo Przemys³owo Gospodarcze (20 paŸdziernika),
- Ko³o Seniorów (14 listopada),
- Towarzystwo Badañ Nieniszcz¹cych i Diagnostyki
Technicznej (22 listopada),
- Sekcja Energetyczna (12 grudnia),
- Sekcja Spawalnicza (19 grudnia).
Na uroczystych zebraniach uhonorowano cz³onków
odznaczeniami SIMP i NOT oraz Medalami za Zas³ugi dla
Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Pozosta³e przyznane odznaki
i medale wrêczono na Sesji Jubileuszowej, oraz w dniu 19
stycznia 2006 roku, podczas Noworocznego Zebrania

Kol. A. Raczkowski otrzyma³ Medal za Zas³ugi
z okazji 70-lecia O/SIMP w Poznaniu.

- prof. Jan Pilarczyk Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w
-
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Gliwicach nt.: „Trendy spawalnictwa u progu III tysi¹clecia”,
in¿. Miros³aw Nowak nt.: „Robotyzacja procesów spawalniczych”,
mgr in¿. Mariusz Nowicki nt.: „Problematyki zgrzewania
i przypawania trzpieni”. Aktywnymi uczestnikami Akademii Spawalnictwa byli SIMP-owcy z Sekcji Spawalnictwa, z Ko³a nr 1 przy PP, wyk³adowcy i studenci PP,
przedstawiciele Zak³adu Doskonalenia Zawodowego.

wymiany doœwiadczeñ w
zakresie rozwoju przemys³u i
techniki. Panel odby³ siê w
porozumieniu z Komisj¹ Strategii Rozwoju Regionalnego i
Wspó³pracy Miêdzynarodowej Sejmiku Wielkopolskiego. W trakcie panelu,
z udzia³em ponad 50 osób,
dokonano oceny dotychczasowego rozwoju bran¿ przemys³owych i techniki w regionie Wielkopolski.
Organizatorem II panelu w
Centrum Wyk³adowym
Politechniki Poznañskiej w
dniu 20.01.2006 roku by³a
Politechnika Poznañska, Towarzystwo Przemys³owo Gospodarcze i Ko³o SIMP nr 1.
W dyskusji pt. „Perspektywy
rozwoju przemys³u i techniki
w Wielkopolsce w XXI wieku” uczestniczy³o 71 osób.
Patronat obu paneli obj¹³ JM
Kol. R. Matusiak (Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego) otrzymuje odznaczenie
Rektor PP prof. dr hab. in¿.
„Zas³u¿ony dla Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”
Adam Hamrol, który w
piœmie do organizatorów podkreœli³, ¿e cieszy siê i¿
W dorocznym raporcie podsumowuj¹cym ITM Polska
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Po2005 „Akademiê Spawania” okreœlono jako bardzo
lskich podejmuje inicjatywy wspieraj¹ce rozwój gospowa¿ne wydarzenie MACH TOOL oceniaj¹c j¹ jako
darki i nauki w naszym regionie.
absolutn¹ nowoœæ tegorocznej edycji 2005 roku, z uwagi
Publikacje na temat 70-lecia dzia³alnoœci Oddzia³u
na poziom prezentacji, oraz pokazy najnowszych
SIMP w Poznaniu to:
rozwi¹zañ z zakresu spawalnictwa i prezentowanych
robotów spawalniczych.
- „Wielkopolski SIMP ma ju¿ 70 lat” opublikowany przez
6. Zebranie plenarne ZO SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie
Prezesa Oddzia³u kol. Piotra Janickiego, w Magazynie
odby³o siê w dniu 9 wrzeœnia 2005 roku. Uczestniczyli
Wielkopolskich Œrodowisk Gospodarczych „ECHO” nr
w nim dzia³acze z wszystkich jednostek organizacyjnych.
3(50) maj/czerwiec 2005 r.
Uczestników zebrania zapoznano ze stanem przygotowañ
- „70 lat Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaimprez zwi¹zanych z obchodami 70-lecia dzia³alnoœci
ników Polskich” artyku³ Prezesa Ko³a SIMP nr 1 przy PP
Oddzia³u i zaplanowan¹ na dzieñ 10 grudnia 2005 roku
dr. in¿. Macjeja Szafrañskiego, G³os Politechniki Nr 7,
Sesj¹ Jubileuszow¹, oraz zaprezentowano projekt plakatu
lipiec, 2005 -Biuletyn „SIMP Wielkopolski” Wydanie
jubileuszowego. W zebraniu i spotkaniu towarzyskim
Specjalne z dnia 10 grudnia 2005 roku. Wysoko oceniony
uczestniczy³o oko³o 100 osób.
przez uczestników Sesji Jubileuszowej, oraz uczestników
7. Ogromne zainteresowanie tematyk¹ spawalnicz¹
zebrañ odbytych po Sesji. Poniewa¿ ca³y nak³ad zosta³
spowodowa³o zorganizowanie w dniach 18 listopada 2005
wyczerpany postanowiono wznowiæ wydawnictwo po
roku i 12 stycznia 2006 roku w Centrum Wyk³adowym
uzupe³nieniu informacjami z Sesji Jubileuszowej.
Politechniki Poznañskiej seminariów nt.: ”Robotyzacja
- Informacja w G³osie Wielkopolskim z 12.12.2005 roku
w procesach spawalniczych”, zorganizowanych przez
firmê Technika Spawalnicza, Sekcjê Spawalnictwa SIMP
o obchodach i Sesji Jubileuszowej odbytej 10 grudnia 2005
w Poznaniu, Panasonic i Ko³o SIMP nr 1 przy PP. W semiroku.
nariach bra³o równie¿ udzia³ oko³o 200 osób z uczelni i firm
- „70 lat poznañskiego Oddzia³u SIMP Najstarsi drukaz ca³ego kraju. Wyg³oszone referaty: „Trendy w robotyzarze”. Zeszyt 106 PRINT PUBLISHING, styczeñ 2006.
cji spawania na przyk³adzie robotów Panasonic”, „Desk
Top Programming & Simulation System programowanie
dr in¿. Ryszard Matusiak
offline”. Po referatach zaprezentowano pracê robota najnoPrzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
wszej generacji spawalniczej.
8. Cykl paneli dyskusyjnych pt. „In¿ynierski bilans” w zaObchodów 70-lecia Oddzia³u SIMP w Poznaniu
kresie sytuacji wystêpuj¹cych pomiêdzy nauk¹ i gospodark¹. Organizatorami I panelu pt.: „In¿ynierowie dla Wielkopolski” by³y: Towarzystwo Przemys³owo Gospodarcze i Ko³o SIMP nr 1 przy PP.
Panel odby³ siê 16 listopada w siedzibie
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk przy ul.
Miel¿yñskiego 27/29, a jego celem by³a potrzeba dyskusji i
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Po Jubileuszowej Sesji
70-lecia Oddzia³u SIMP w Poznaniu

D

o napisania niniejszego artyku³u zanspirowa³y mnie
uwagi i uzupe³nienia. Na pocz¹tek trochê historii o powstamateria³y dotycz¹ce Jubileuszu 70 lecia dzia³alnoœci
niu SIMP w naszym regionie. Zal¹¿ki dzia³alnoœci SIMP
Oddzia³u Poznañskiego SIMP obchodzonego w grudniu
w Kaliszu odnotowujemy ju¿ w 1950 r. Dowodem tego jest
2005 r. Z okazji tych uroczystoœci zosta³ wydany specjalny
tymczasowe zaœwiadczenie wydane kol. Lechowi Chabienumer periodyku „SIMP Wielkopolski”, w którym
rskiemu póŸniejszemu cz³onkowi Ko³a Zak³adowego
obszernie opisano historiê i dokonania Oddzia³u Jubilata.
SIMP przy WSK - Kalisz. Prawdopodobnie zna³ on dzia³aPodczas uroczystej sesji wyg³oszony zosta³ przez kol.
lnoœæ SIMP w Poznaniu i st¹d zadeklarowa³ sw¹ przyPiotra Janickiego ciekawy i wszechstronnie naœwietlaj¹cy
nale¿noœæ do SIMP. Pierwsze ko³a zak³adowe powo³ano
historiê oddzia³u referat. Nawet pobie¿na analiza przedstaw 1952 r. przy ówczesnej Odlewni Czêœci Samowionych materia³ów historycznych wskazuje na pewne
chodowych „ORKAN” dzisiaj „POLMO”- Kalisz, a po
braki i pominiêcia. Chodzi g³ównie o wp³yw oddzia³u
paru miesi¹cach przy Kaliskich Zak³adach Remontu
poznañskiego na rozwój SIMP w okrêgach nie bêd¹cych
Maszyn W³ókienniczych - póŸniejszy „Kalimet” Kalisz i
dziœ w jego strukturze organizacyjnej tj. okrêgów:
Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego - WSK Kalisz. Ko³a
kaliskiego, pilskiego, leszczyñskiego i koniñskiego. Na
te do dziœ w Oddziale Kaliskim posiadaj¹ numery
powstanie i rozwój naszego stowarzyszenia w tych
statystyczne nadane przez Oddzia³ Poznañski (np. Ko³o
okrêgach niew¹tpliwie mia³
przy Polmo - Kalisz nr 18,
znacz¹cy wp³yw Oddzia³
ko³o przy WSK - Kalisz nr
Poznañski. W rozmowach
19.) Potem zawi¹za³y siê
na ten temat z kolegami z
dalsze ko³a w Kaliszu i poza
Poznania t³umaczono mi, ¿e
Kaliszem w Jarocinie
pominiêcie tych dzia³añ
(1953 r.) , Pleszewie (1956
podyktowane by³o obecn¹
r.), Ostrowie Wielkostruktur¹ organizacyjn¹, w
polskim (1957 - 58 r.),
której obecne oddzia³y s¹
Ostrzeszowie (1957 r.),
wyodrêbnionymi jednoKrotoszynie (1970 r.),
stkami SIMP oraz moim
Kêpnie (1969 r.) i Wieruzdaniem przesadn¹ skroszowie (1985 r.). Udzia³
mnoœci¹ by nie przypiOddzia³u Poznañskiego w
sywaæ sobie (tj. Oddzia³owi
powo³aniu pierwszych kó³
Poznañskiemu) osi¹gniêæ
zak³adowych by³ znacz¹cy.
tych oddzia³ów w rozwoju
Zawsze ktoœ z cz³onków
i popularyzacji SIMP.
Zarz¹du Oddzia³u PoznaBêd¹c uczestnikiem
ñskiego obs³ugiwa³ pieSesji Jubileuszowej, jako
rwsze zebrania wyborcze,
zaproszony goœæ pozwoliudziela³ rad jak organizo³em sobie zabraæ g³os i przewaæ pracê ko³a, jak reprezedstawiæ wa¿n¹ i istotn¹
ntowaæ interesy cz³onków
Kol. Jerzy Ko¿bia³ gratuluje osi¹gniêæ
dzia³alnoœæ Oddzia³u PoSIMP, jak podejmowaæ
Oddzia³owi SIMP w Poznaniu.
znañskiego SIMP pominiêwspó³pracê z dyrekcjami
t¹ lub tylko zasygnalizowan¹ w materia³ach historycznych.
i jak reprezentowaæ interesy szeroko rozumianej kadry
Dzia³alnoœæ ta by³a znacz¹ca. Poza promowaniem samego
in¿ynieryjno-technicznej. Wspominamy z tego okresu
stowarzyszenia, popularyzacj¹ zadañ jakimi powinne zaszczególnie ciep³o kolegów prof. Franciszka Tatarê,
jmowaæ siê ko³a, wskazywano na potrzebê zrzeszania siê
Witolda Kaweckiego, Jana Kapsê, Kazimierza
kadry in¿ynieryjno-technicznej i jej integracji oraz wp³ywu
Gielewskiego czy Edwarda Grabowskiego, którzy pomogli
na postêp techniczny i organizacyjny w macierzystych
w organizowaniu siê SIMP w kaliskim. Udzielali w ka¿dej
zak³adach, a wiêc na wa¿ne zadania w rozwoju zak³adów
potrzebie porad i wskazówek u³atwiaj¹cych pracê kó³.
przemys³owych. Spowodowa³o to powstanie nowych kó³
W póŸniejszym okresie w podejmowanej przez SIMP
zak³adowych i rozwój stowarzyszenia w tych okrêgach,
w Kaliszu dzia³alnoœci szkoleniowej i rzeczoznawczej
a to zosta³o pominiête w materia³ach historycznych.
wspominamy kolegów Olgierda Muellera, Zenona KonieMoje wyst¹pienie z oczywistych wzglêdów dotyczy³o
cznego, a w ostatnim czasie kolegów Piotra Janickiego,
tylko regionu kaliskiego. Jednak przedstawione uwagi
Czes³awa Formankiewicza i innych , których nazwiska
i uzupe³nienia dotycz¹ce historii i dzia³alnoœci Oddzia³u
niestety ju¿ umknê³y.
Poznañskiego spotka³y siê z uznaniem kolegów z pozoW regionie kaliskim w latach 1952 do 1968 tj.
sta³ych regionów i niejako zobowi¹za³o mnie by w najbliw okresie dzia³alnoœci kó³ zak³adowych w strukturze
¿szym numerze „SIMP Wielkopolski ”przedstawiæ moje
organizacyjnej Oddzia³u Poznañskiego SIMP nast¹pi³
wyst¹pienie jako uzupe³nienie do materia³ów historyznaczny wzrost liczby cz³onków i kó³ zak³adowych. Z 47
cznych. Oto zatem moje i kolegów z okrêgu kaliskiego
cz³onków w 1952 r. liczba cz³onków wzros³a w 1968 r. do
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304, a liczba kó³ zak³adowych wzros³a do 14 - tu. Wzrost
integracj¹ makroregionalnego œrodowiska simpowskiego,
ten niew¹tpliwie by³ inspirowany przez Oddzia³
spotkania robocze umo¿liwia³y bezpoœrednie zapoznanie
Poznañski. A zatem rozwój stowarzyszenia w regionie
siê z dzia³alnoœci¹ oddzia³u - organizatora spotkania
poza aktywnoœci¹ dzia³aczy kaliskich nale¿y przypisaæ
z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi przez zarz¹dy
Oddzia³owi Poznañskiemu (na przyk³ad w Jarocinie oraz
oddzia³ów i ko³a zak³adowe a czêsto poprzez zwiedzanie
Ostrowie Wielkopolskim). Korzystaliœmy równie¿ z dozak³adów przemys³owych zaznajomienie siê z ich osi¹gniêœwiadczeñ i wypracowanych metod w dzia³alnoœci merytociami technicznymi i organizacyjnymi. Poza tym spotkania
rycznej i statutowej przejêtych z Poznania. Równie¿
robocze umo¿liwia³y wypracowanie wspólnych stanowisk
w dzia³alnoœci odczytowej i szkoleniowej korzystaliœmy
dotycz¹cych podejmowanych inicjatyw przez Zarz¹d
z doœwiadczeñ i wiedzy kolegów z Poznania. W uaktyG³ówny SIMP jak równie¿ propozycji zmian w statucie,
wnieniu dzia³alnoœci kó³ zak³adowych korzystaliœmy z proregulaminach dzia³alnoœci ogniw organizacyjnych i innych
wadzonego na wzór poznañski konkursu na najlepsze ko³o
zagadnieñ zwi¹zanych z pracami podejmowanymi w stozak³adowe okrêgu kaliskiego. Wzrost liczebnoœci cz³owarzyszeniu.
nków i iloœci kó³ zak³adowych spowodowa³ koniecznoœæ
Oddzia³ Poznañski maj¹c szerokie kontakty z dzia³apowo³ania regionalnych struktur organizacyjnych
j¹cymi w Poznaniu Instytutami i placówkami naukowymi
koordynuj¹cych dzia³alnoœæ kó³. Tak wiêc w 1968 r.
organizowa³ okresowo prelekcje o planowanym rozwoju
powo³ano przy pomocy
makroregionu korzystaj¹c z
Oddzia³u Poznañskiego
przedstawicielstwa PañSIMP komisjê koordynastwowej Komisji Planowacyjn¹ kó³ a w 1969 r.
nia Gospodarczego. Pog³êpowo³ano równie¿ takie
bia³o to wiedzê uczestników
komisjê w Jarocinie i Ostro„Porozumienia” o planowie Wielkopolskim. Na
wanych zamiarach rozwoju
rozwój i popularyzacjê
przemys³u, infrastruktury i
stowarzyszeñ a wiêc i SIMP
ochrony œrodowiska w maw Kaliszu powa¿ny wp³yw
kroregionie. Warto te¿ przy
mia³a budowa Domu
okazji Jubileuszu Oddzia³u
Technika oddanego do
Poznañskiego wspomnieæ i
u¿ytku w 1973 r.
uzupe³niæ pominiêt¹ w
Dalszy rozwój stowamateria³ach historycznych
rzyszenia w kaliskim zabardzo owocn¹ i kole¿eowocowa³ powo³aniem w
ñsk¹ wspó³pracê przyna1972 r. w Kaliszu Oddzia³u
jmniej tak ocenia nasz
Rejonowego a 1974 r. w
oddzia³ w ramach dzia³aOstrowie Wielkopolskim
lnoœci tego¿ „Porozumienia”
Kol. Jerzy Ko¿bia³ podczas emocjonalnego wyst¹pienia.
w³¹czaj¹c do jego struktury
a przecie¿ inicjatorem i
ko³a dzia³aj¹ce w Jarocinie. Te zmiany organizacyjne
koordynatorem spotkañ by³ Oddzia³ Poznañski. Na zakowyprzedzi³y niejako póŸniejsze zmiany strukturalne
ñczenie wymieniê kilka drobnych ale charakterystycznych
pañstwa polegaj¹ce na powo³aniu nowych 49 województw
wspólnych inicjatyw:
w tym województwa kaliskiego. Dzia³alnoœæ SIMP- wspó³udzia³ w wydawanym przez Oddzia³ Poznañski
owskich oddzia³ów rejonowych znacznie u³atwi³o
„Informacji Terminarza” a obecnie przejêtym przez Zarz¹d
powo³anie w Kaliszu Oddzia³u Kaliskiego SIMP. Trudno
G³ówny,
dziœ oceniæ czy powo³anie tych nowych struktur organiza- opracowanie winiety ok³adki do sprawozdañ
cyjnych SIMP komisji koordynacyjnych czy oddzia³ów
- z kadencji Oddzia³ów przedstawionych na Walnym
rejonowych by³o dalekosiê¿nymi przewidywanymi czy
ZjeŸdzie SIMP; przyjemnie by³o ogl¹daæ wy³o¿one nasze
tylko podyktowane u³atwieniem integracji terenowej
sprawozdania w jednakowej szacie graficznej,
i usprawnieniem dzia³alnoœci kó³. W ka¿dym razie opisane
- opracowanie ankiety s³u¿¹cej ocenie dzia³alnoœci kó³
wy¿ej zmiany strukturalno - organizacyjne by³y ze wszech
zak³adowych; ankieta ta u³atwia³a znacznie opracowanie
miar s³uszne i konieczne i u³atwi³y powo³anie nowych
sprawozdañ z dzia³alnoœci kó³ i oddzia³ów,
oddzia³ów. Nale¿y moim zdaniem te wyprzedzaj¹ce
zmiany organizacyjne przypisaæ Oddzia³owi Poznañskie- wydawanie wspólnie biuletynu „SIMP Wielkopolski”
mu i z okazji Jubileuszu je podkreœliæ.
Dziœ makroregionów ju¿ nie ma. Podzia³ adminiPominiêta by³a sprawa powo³ania tak zwanego
stracyjny kraju jest inny powo³ano 18-cie woje-wództw, ale
„Porozumienia Oddzia³ów Makroregionu Œrodkowego
kontakty kole¿eñskie z Oddzia³em Poznañskim pozosta³y.
Zachodniego”. Makroregion by³ to wyodrêbniony region
Wspó³praca zadzierzgniêta w okresie powstawania SIMP
bêd¹cy struktur¹ planistyczn¹ pañstwa, w którego sk³ad
w regionach, które wymieni³em wy¿ej, oraz w okresie
wchodzi³y ówczesne województwa bydgoskie, kaliskie,
wspólnego dzia³ania w „Porozumieniu Makroregionakoniñskie, leszczyñskie, pilskie, poznañskie, toruñskie
lnym”, pozosta³a do dziœ i miêdzy innymi œwiadczy o tym
i w³oc³awskie.
obecnoœæ ich przedstawicieli na spotkaniu jubileuszowym z
Równie¿ i w SIMP-ie powo³ano tak¹ strukturê
okazji 70-lecia Oddzia³u Poznañskiego SIMP.
organizacyjn¹ jako „Porozumienie Oddzia³ów”. Oddzia³y
SIMP dzia³aj¹ce na terenie makroregionu zawar³y
Jerzy KoŸbia³
porozumienie o wspó³pracy i wzajemnej pomocy. SpoOddzia³ Kaliski SIMP
tkania robocze przedstawicieli „Porozumienia” odbywa³y
siê co pó³ roku, ka¿dorazowo w innym oddziale. Poza
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Oddzia³ Kaliski SIMP
w latach 2002 - 2005

O

ddzia³ Kaliski SIMP w marcu 2006 bêdzie obchodzi³
30 lecie pracy choæ dzia³alnoœæ SIMP na terenie
Kalisza rozpoczê³a siê w 1952 r. kiedy to powsta³o
pierwsze ko³o przy Kaliskiej Odlewni Czêœci
Samochodowych „Orkan”. Obecnie oddzia³ liczy 312
cz³onków indywidualnych zrzeszonych w 7 ko³ach. Przy
oddziale dzia³aj¹ te¿ dwie sekcje naukowo-techniczne:
poligrafów i lotnicza. Zarz¹d Oddzia³u za najwa¿niejsz¹
uznawa³ dzia³alnoœæ naukowo-techniczn¹ oraz zagadnienia rzecznictwa. Dzia³alnoœæ naukowo-techniczna opiera³a
siê na organizowaniu seminariów, prelekcji i odczytów. W
latach 2002 - 2005 zorganizowano 5 seminariów, których
tematyka dotyczy³a przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i nowoczesnych technologii takich jak np. stereolitografia i odlewanie pró¿niowe - metoda stosowana do wykonywania prototypu u¿ytkowego; wp³yw pokryæ tlenkami
na ¿ywotnoœæ narzêdzi. Seminaria prowadzili pracownicy
naukowi Politechniki Poznañskiej, Rzeszowskiej i
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kaliszu.
Odczyty by³y zorganizowane przez ko³a a finansowane
przez Zarz¹d Oddzia³u. Tematyka ich dotyczy³a nowych
technologii oraz spraw bie¿¹cych interesuj¹cych nasze
œrodowisko. Z tematów tych warto wymieniæ nastêpuj¹ce:
kleje i uszczelniacze w procesach produkcyjnych; stopy
metalu z pamiêci¹ kszta³tu; nowe silniki lotnicze z rodziny
PW 600; nowoczesny samolot wielozadaniowy w polskim
lotnictwie wojskowym; natryskiwanie plazmowe;
lutowanie struktury plaster miodu i inne. Nasi cz³onkowie
zapoznali siê te¿ nowelizacj¹ ustawy „ Prawo o stowarzy-

szeniach”, zmianami w prawie o ruchu drogowym, ubezpieczeniami spo³ecznymi i funduszami emerytalnymi,
biopaliwami itp. Szczególn¹ uwagê zarz¹d oddzia³u zwraca³ na problem pozyskiwania nowych cz³onków. Oddzia³
siê rozrasta. W latach 2002 2005 przyjêto 100 nowych
cz³onków i co najbardziej cieszy s¹ to w wiêkszoœci ludzie
m³odzi. W roku 2005 powsta³o nowe ko³o przy firmie Pratt
and Whitney Kalisz. W 2004 roku po przerwie reaktywowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ sekcja lotnicza. Za dzia³alnoœæ
stowarzyszeniow¹ w latach 2002 - 2005 wielu naszych
kolegów zosta³o wyró¿nionych odznakami SIMP - 2
kolegów otrzyma³o odznaki im prof. Mierzejewskiego inni
z³ote honorowe odznaki NOT i z³ote honorowe odznaki
SIMP oraz srebrne i br¹zowe odznaki SIMP. Oddzia³
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poprzez ORPOL
„SIMPKAL” i dzia³anie kwalifikacyjnej komisji
energetycznej. Popularyzacji dzia³ania stowarzyszenia
s³u¿y wydawany od 2000 r. wspólnie z Oddzia³em Poznañskim SIMP biuletyn: „SIMP Wielkopolski”. Wydano ju¿
11 numerów biuletynu, w których znalaz³o siê równie¿
miejsce na prezentacje najciekawszych wydarzeñ w
oddzia³ach. W Oddziale Kaliskim SIMP biuletyny dostarczane by³y nieodp³atne cz³onkom stowarzyszenia.
Zbli¿aj¹cy siê Walny Zjazd Delegatów Oddzia³u Kaliskiego dokona oceny dzia³alnoœci w kadencji 2002 - 2005, oraz
okreœli program dzia³ania na nastêpne cztery lata.

Andrzej Rysiowski
Oddzia³ Kaliski SIMP

Cz³onkowie ko³a SIMP nr 15
w Centralnej Oczyszczalni Œcieków AQUANET S.A.

W

Koncepcja lokalizacji nowej, du¿ej oczyszczalni
œcieków dla Poznania w Kozieg³owach pojawi³a siê ju¿
w 1954 roku. Jednak projekt opracowany przez Biuro
Projektów „Hydrosan” Gliwice w ramach inwestycji
komunalnych powsta³ dopiero w latach 1971 - 1972, a
rozpoczêcie budowy oczyszczalni z pe³n¹ obróbka osadów
nast¹pi³o w roku 1974. Pierwsze œcieki z aglomeracji
poznañskiej trafi³y tutaj w 1985 roku.
W latach 90-tych zmieni³y siê przepisy dotycz¹ce
ochrony œrodowiska i pojawi³y siê nowe wymagania wobec
technologii oczyszczania œcieków w szczególnoœci
dotycz¹ce usuwania zwi¹zków biogennych
W trosce o œrodowisko, w 1996 roku rozpoczêto
modernizacje oczyszczalni i budowê czêœci biologicznej
wg nowej koncepcji technologicznej. Projekt techniczny
opracowany zosta³ przez BPÊ „Aqua” Sp. z o.o. Modernizacjê obiektów istniej¹cych i budowê wysokoefe-

yje¿d¿aj¹c z Poznania w kierunku Murowanej
Goœliny, za wiaduktem kolejowym, po lewej stronie
w pradolinie Warty zauwa¿yæ mo¿na, wielkie b³yszcz¹ce
zbiorniki, okr¹g³e niebieskie kopu³y w kszta³cie
odwróconej konchy, baseny okr¹g³e i prostok¹tne oraz
budynki o ciekawej architekturze.
Grupa simpowców z ko³a SIMP nr 15 przy Centrum
Badawczo-Rozwojowym HCP, dziêki uprzejmemu
spe³nieniu proœby przez prezesa Aquanetu pana Paw³a
Chudziñskiego i ¿yczliwemu przyjêciu przez Kierownika
Zak³adu Œcieków tej firmy pani¹ dyrektor Miros³awê
Szafrañsk¹, mia³a w dniu 15. 11. 2005 r. sposobnoœæ zapoznania siê z tym interesuj¹cym kompleksem. S¹ to obiekty
Centralnei Oczyszczalni Œcieków (w skrócie COŒ) w Kozieg³owach, nale¿¹cej do poznañskiej spó³ki Aquanet. Jest
to jeden z najwiêkszych (prawie 60 ha powierzchni) i najnowoczeœniejszych obiektów tego typu w Polsce.
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ktywnej czêœci biologicznej zakoñczono 5 lat póŸniej.
bardziej z³o¿onego procesu oczyszczania œcieków. CodzieW czerwcu 2001 r., a wiêc po niemal 50 latach od pojawienne u¿ywanie detergentów, nawozów sztucznych i dzia³ania siê pierwotnej koncepcji, nast¹pi³o oficjalne przekanie przemys³u powoduje, ¿e œcieki zawieraj¹ wiele grozanie kompleksu do eksploatacji. Paradoksalnie dziêki tak
Ÿnych zwi¹zków azotu, wêgla i fosforu zak³ócaj¹cych ekod³ugiemu procesowi powstawania oczyszczalni mo¿liwe
system rzeki. Na przyk³ad nadmiar zwi¹zków fosforu i azoby³o zastosowanie w kolejnych etapach coraz to nowszych
tu prowadzi do rozrostu glonów, które zabieraj¹ wodzie
technologii i w rezultacie Poznañ pochwaliæ siê mo¿e
tlen, powoduj¹c zamieranie fauny wodnej. Tych zwi¹zków
najnowoczeœniejsz¹ oczyszczalni¹ a woda trafiaj¹ca z niej
nie da siê w ¿aden mechaniczny sposób „odcedziæ". Ale
do Warty osi¹ga wy¿sze parametry czystoœci od wody
tam, gdzie nie mo¿e maszyna, cz³owiek posy³a bakterie.
p³yn¹cej Wart¹.
Tak rozpoczyna siê
Kierownik zak³adu
najciekawszy etap obrópani dyr. Szafrañska po
bki œcieków oczyszczaomówieniu historii oczynie biologiczne.
szczalni przedstawi³a
W biologicznej czêœci
zwiedzaj¹cym strukturê
oczyszczalni wykorzystaorganizacyjn¹ spó³ki oraz
no specjalnie wyselekcjona makiecie oczyszczalni
nowane mikroorganizmy,
znajduj¹cej siê w dyspoktóre unieszkodliwiaj¹
zytorni w skrócie omózwi¹zki azotu, wêgla i fowi³a proces oczyszczania
sforu. S¹ to organizmy,
œcieków. Jak siê dowiektóre „od¿ywiaj¹ siê"
dzieliœmy, spó³ka zarz¹tymi substancjami. Trzedza szeœcioma punktami,
ba im tylko stworzyæ do
które odbieraj¹ i oczytego odpowiednie waruszczaj¹ œcieki z terenu
nki. Dzia³aj¹ one w ogroca³ej aglomeracji poznamnych zbiornikach poñskiej oraz przyleg³ych
dzielonych na komory
gmin. Œcieki przyjmowabioreaktorach. Aby u³aCz³onkowie ko³a SIMP nr 15 przed bram¹ COŒ
ne i oczyszczane s¹ przez:
twiæ im „pracê" ogromne
Centraln¹ Oczyszczalniê Œcieków (COŒ), Lewobrze¿n¹
dmuchawy dostarczaj¹ do komór powietrze. W stacji dmuOczyszczalniê Œcieków (LOŒ) oraz oczyszczalnie œcieków
chaw znajduje siê 12 dmuchaw promieniowych DA340
w Mosinie, Szlachêcinie, Borówcu i Chludowie.
produkcji HCP. Potrafi¹ one wt³oczyæ do œcieków 120 000
Wspólnie z technologiem COŒ panem Jaros³awem
m3 powietrza na godzinê.
Majchrzakiem zwiedziliœmy nastêpnie g³ówne obiekty
Tak przetworzone œcieki trafiaj¹ do osadników
oczyszczalni. Oczyszczanie œcieków zaczyna siê w hali
w których osadzaj¹ siê zanieczyszczenia. Czeœæ z nich
krat. Œcieki przep³ywaj¹ przez kana³ przedzielony kratami
wraca do powtórnej obróbki w bioreaktorach, a reszta
o przeœwicie kolejno 40 i 6mm, na których zatrzymywane
wêdruje do obiektów gospodarki osadowej. Tam œcieki zos¹ najwiêksze zanieczyszczenia, nazywane skratkami.
staj¹ poddane dalszej obróbce czyli zagêszczaniu i beztleNajczêœciej s¹ to resztki jedzenia, ale nie tylko, mo¿na tam
nowej fermentacji przez 20 - 25 dni w temperaturze 35°C.
zobaczyæ wszystko, co ludzie wrzucaj¹ do kanalizacji, a s¹
W tym czasie ze zwi¹zków organicznych powstaj¹ substato bardzo ró¿ne i czasem dziwne rzeczy. Skratki z hali krat
ncje wprawdzie jeszcze o niezbyt przyjemnym zapachu
po op³ukaniu i odwodnieniu zostaj¹ wywiezione na wysyjednak nie zagra¿aj¹ce œrodowisku, które trafiaj¹ na
pisko œmieci.
sk³adowisko. Przy okazji uzyskiwany jest biogaz. Dziêki
W hali krat nieustannie pracuj¹ filtry, oczyszczaj¹ce
temu oczyszczalnia nie musi pobieraæ energii z zewn¹trz.
powietrze. Dzia³aj¹ one wszêdzie tam, gdzie oczyszczanie
Biogaz spalany w ciep³owni wystarcza na ogrzanie
œcieków mo¿e powodowaæ rozprzestrzenianie siê nieprzywszystkich obiektów oczyszczalni. Ponadto nadmiar biojemnego zapachu.
gazu sprzedawany jest firmie zlokalizowanej na terenie
Œcieki nadal nie pozbawione s¹ drobnych zanieoczyszczalni i s³u¿y do napêdu 6-cylindrowego spalinoczyszczeñ, np. piasku, który z ³atwoœci¹ przedostaje siê
wego silnika gazowego produkcji HCP 6A20G nr 2,
przez kraty i dlatego kierowane s¹ dalej do piaskowników.
o mocy 510 kW przy 1000 obr/min, który sprzê¿ony jest z
Odpowiednia prêdkoœæ œcieków w piaskownikach
generatorem tworz¹c zespó³ pr¹dotwórczy wytwarzaj¹cy
powoduje opadanie piasku. Zebrany piasek podobnie jak
energiê elektryczn¹ na potrzeby oczyszczalni.
skratki zostaje osuszony i odtransportowany na wysypisko
Wiele etapów jest w pe³ni zautomatyzowanych i konœmieci. Z piaskowników œcieki wêdruj¹ do pompowni œcietrolowanych na monitorach w Centralnej Dyspozytorni.
ków surowych i do osadników wstêpnych. Na ich dnie
Ca³oœæ dope³nia Laboratorium Badañ Œcieków, które wyosadzaj¹ siê najdrobniejsze zawiesiny, zwane osadem. Tu
konuje rutynowe analizy œcieków przed, w trakcie i po
koñczy siê mechaniczne oczyszczanie œcieków.
oczyszczeniu w celu potwierdzenia spe³nienia wymagania
W ci¹gu roku ze œcieków odbieranych jest tutaj 520
norm. A s¹ to normy bardzo wysokie œcieki opuszczaj¹ce
ton skratek, 1100 ton piasku i 65000 ton osadu. Przed tak¹
COŒ s¹ zbli¿one do II klasy czystoœci wody.
iloœci¹ zanieczyszczeñ mechanicznych oczyszczalnia
Œcieki trafiaj¹ce do oczyszczalni potrzebuj¹ 24 gochroni Wartê.
dzin aby przejœæ ca³y proces pozbywania siê zanieczyPrzed 1999 rokiem w tym w³aœnie miejscu koñczyszczeñ. Dla zrealizowania opisanego procesu oczyszczania
³oby siê zwiedzanie oczyszczalni. Jednak ci¹g³y wzrost
œcieków zastosowano w oczyszczalni ni¿ej wymienione
stosowania przez u¿ytkowników ró¿nych œrodków chemig³ówne urz¹dzenia techniczne.
cznych spowodowa³ koniecznoœæ wprowadzenia dalszego,
- Czêœæ mechaniczna: hala krat, piaskowniki, separatory
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piasku, pompownia œcieków surowych, osadniki wstêpne
radialne.
- Czêœæ biologiczna: bioreaktory, stacja dozowania PIX,
stacja dmuchaw, osadniki wtórne, pompownia osadu
recyrkulowanego.
- Czêœæ osadowa: pompownia osadu wstêpnego, zagêszczacz, pompownia osadu nadmiernego, stacja zagêszczania osadu nadmiernego, wydzielone komory fermentacyjne, stacja mechanicznego odwadniania osadu.
- Czêœæ gazowa: odsiarczalnia biogazu, zbiornik gazu, t³ocznia gazu, kot³ownia gazu, pochodnia gazu, zespó³ pr¹dotwórczy ze spalinowym silnikiem gazowym.
COŒ nale¿y obecnie do najwiêkszych i najnowoczeœniejszych oczyszczalni w Polsce nie ustaje jednak
w dzia³aniach, których celem jest dalsza ochrona œrodowiska. Obecnie czêœæ po³udniowa oczyszczalni to wielki
plac budowy. Jedn¹ z najwa¿niejszych inwestycji jest
trwaj¹ca budowa stacji termicznego suszenia osadów.
Umo¿liwi ona poddawanie odwodnionego osadu procesowi termicznego suszenia do zawartoœci suchej masy
powy¿ej 90%. Ograniczy to przykry zapach osadów a powsta³y granulat bêdzie bezpieczny pod wzglêdem bakteriologicznym. Rozwi¹¿e to problemy z zagospodarowaniem osadów nie tylko COŒ, ale wszystkich oczyszczalni
podleg³ych spó³ce Aquanet.
W 2001 roku poddano hermetyzacji najbardziej
uci¹¿liwe zapachowo obiekty i przewidziana jest hermetyzacja i dezodoryzacja nastêpnych obiektów oczyszczalni:
piaskowników, kana³ów dop³ywowych œcieków, zbiorników osadu przefermentowanego, osadników wstêpnych.
Hermetyzacja pozwoli na dalsz¹ eliminacjê uci¹¿liwych
zapachów. COŒ jest pierwsz¹ oczyszczalni¹ w Polsce,
w której hermetyzuje siê tak du¿e obiekty technologiczne.
Planuje siê budowê podczyszczalni odcieków z przeróbki
osadów, celem zminimalizowania ³adunku fosforu pochodz¹cego z przeróbki osadów.
Inwestycj¹ przygotowuj¹c¹ obiekty gospodarki osadowej do projektowanej przepustowoœci jest budowa dodatkowych dwóch komór fermentacyjnych. Ich celem jest
przyjêcie wiêkszych iloœci osadu oraz wyd³u¿enie czasu
fermentacji. Spowoduje to wzrost produkcji biogazu oraz
zmniejszenie uci¹¿liwoœci zapachowej osadów przefermentowanych.
Pe³ne wykorzystanie wartoœci energetycznej biogazu
produkowanego podczas fermentacji osadu zapewni du¿a
stacja zespo³ów pr¹dotwórczych. Zastosowane zostan¹

trzy zespo³y pr¹dotwórcze z silnikami spalinowymi zasilanymi biogazem, o ³¹cznej mocy 3 MW. Wyprodukowana
energia elektryczna z biogazu wykorzystywana bêdzie na
potrzeby w³asne oczyszczalni. Mo¿na j¹ bêdzie równie¿
sprzedawaæ energetyce. Jest to przyk³ad wykorzystania
energii odnawialnej.
Czêœæ inwestycji finansowana jest z funduszy europejskich a czêœæ ze œrodków w³asnych spó³ki.
Podsumowuj¹c wra¿enia ze zwiedzania oczyszczalni nale¿y stwierdziæ, ¿e ca³y kompleks, mimo i¿ s³u¿y do
przeróbki tak nieatrakcyjnego surowca jakim s¹ œcieki,
wywar³ zaskakuj¹co korzystne wra¿enie tak pod wzglêdem
estetyki urz¹dzeñ technologicznych jak i architektury budynków towarzysz¹cych oraz zagospodarowania i utrzymania ca³ego terenu COŒ.
Tyle o zwiedzanej oczyszczalni COS, jej 50-letniej
historii i dalszym jej rozwoju.
Przy okazji warto przypomnieæ niemal stuletni¹ ju¿
historiê drugiej oczyszczalni œcieków w Poznaniu. W latach 1908 - 1909 zbudowano jednoczeœnie oczyszczalniê
œcieków na Szel¹gu oraz tzw. Stacjê Pomp Kana³owych
przy ówczesnej ulicy Tama Garbarska nr 18. Tu doprowadzano wszystkie „wody brudne” z ca³ego miasta w celu
wypompowania ich do oczyszczalni. Przy budowie oczyszczalni nie przewidywano szybkiego powiêkszenia sieci
kana³owej i zwiêkszenia iloœci wody kana³owej. Jednak ju¿
kilka lat po zakoñczeniu I Wojny Œwiatowej wyst¹pi³a
koniecznoœæ rozbudowy i modernizacji oczyszczalni oraz
powiêkszenie powierzchni pól irygacyjnych przeznaczonych na rozprowadzanie mu³u z oczyszczalni co uzyskano
drog¹ nabycia przez Magistrat w 1924 r. oko³o 150 ha
piaszczystych pól s¹siedniego maj¹tku ziemskiego Naramowice. O nowoczesnym myœleniu ówczesnych w³adz
miasta œwiadczy równie¿ spalarnia œmieci wybudowana
nieopodal oczyszczalni œcieków. Spalarnia œmieci i towarzysz¹ca jej fabryka wyrobów ¿u¿lobetonowych zbudowana zosta³a wed³ug projektu angielskiej firmy Heenan &
Froude, zaakceptowanego przez Magistrat latem 1925 r.
Para z kot³ów opalanych œmieciami, które wczeœniej przesz³y procesy sortowania, przetwarzana by³a za pomoc¹
turbozespo³u na energiê elektryczn¹ zu¿ywan¹ przez silniki w samej fabryce, w oczyszczalni œcieków oraz sprzedawan¹ Elektrowni Miejskiej. Z budow¹ spalarni wi¹¿e siê
nazwisko in¿yniera mechanika Henryka Sypniewskiego,
który pracuj¹c przez lata w Belgii, Anglii, Rosji i w Afryce,
uchodzi³ za jednego z najwybitniejszych specjalistów w
budowie tego rodzaju obiektów [3]. Zbigniew Zakrzewski
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tak pisze o spalarni:„Niepozorna ulica Wi1czak, ukryta na
zabezpieczyæ przed dzia³aniami wojennymi nadchodz¹ce
ty³ach Szel¹gowskiej, obejmuje obiekt nader po¿yteczny
wci¹¿ elementy wyposa¿enia oczyszczalni, aby mog³y one
i ciekawy powsta³¹ w roku 1926, przede wszystkim z inis³u¿yæ „po wojnie” polskiemu Poznaniowi, nie rozpacjatywy wybitnego specjalisty z tej dziedziny, in¿yniera
kowywali skrzyñ, lecz za skwapliw¹ akceptacj¹ Niemców,
Henryka Sypniewskiego, pierwsz¹ w Polsce, a mo¿e i naktórych przekonano o mo¿liwoœci nalotów, zamiast w
wet w ca³ej ówczesnej Europie œrodkowo-wschodniej,
³atwopalnym baraku umieszczali je w g³êbi nieczynnych
nowoczesn¹ elektrowniê spalarniê œmieci. Od momentu
studni i kolektorów. Dziêki temu mimo ciê¿kich walk przy
jej uruchomienia wozy z kub³ami, sprzeciwiaj¹ce siê elecytadeli, nie zmontowane wyposa¿enie oczyszczalni
mentarnym zasadom higieny, ust¹pi³y miejsca dziwaocala³o. S¹dziæ nale¿y, ¿e uniknê³o ono dziêki takiemu
cznym, jak siê wydawa³o, ale o wiele przydatniejszym
przechowaniu równie¿ zarekwirowaniu przez Sowietów.
samochodom, przewo¿¹cym œmieci w specjalnych
Modernizacjê zakoñczono pod koniec lat czterdziestych.
pojemnikach”[2] W
Odt¹d kot³ownia
maszynowni oczyoczyszczalni zasilaszczalni mo¿liwe
na jest w³asnym
sta³o siê wprowadzebiogazem. Kolejn¹
nie równoleg³ego
modernizacjê oczynapêdu elektryczneszczalni, jej pompogo przez doprowawni i powiêkszenie
dzenie pr¹du ze
pól irygacyjnych
spalarni œmieci. Obeprzeprowadzono w
cnie wysoki stary
latach siedemdziekomin i charakterysi¹tych ubieg³ego
styczne zabudowawieku.
nia nieczynnej spalaTa najstarsza
rni na Wilczaku
poznañska oczyprzypominaj¹, ¿e
szczalnia na Szekiedyœ Magistrat nie
l¹gu przy ulicy Sertylko rozwi¹za³ probskiej, która do moblem œmieci, ale te¿
mentu uruchoprzysporzy³ miastu
mienia COŒ by³a
dodatkowe dochody
g³ówn¹ poznañsk¹
Pod koniec II Wojny
oczyszczalni¹ a zaŒwiatowej rozpoczêrz¹dzana jest obeto kolejn¹ modernicnie przez Aquanet
zacjê starej oczynosi nazwê LOŒ,
szczalni W istniej¹czyli Lewobrze¿na
cej oczyszczalni na
Oczyszczalnia ŒcieSzel¹gu budowano
ków, wci¹¿ jest
Widok COŒ z lotu ptaka
nowe osadniki.
czynna, oczyszcza
Jako ciekawostkê mo¿na przytoczyæ fakt, ¿e
rocznie (2004 r.) ok.7.000 tys. m3 œcieków (COŒ ok. 47.000
przemyœlni lokalni Niemcy chc¹c tê budowlê wpisaæ na
tys. m3) Przewidziane jest równie¿ jej modernizacja
listê inwestycji wojskowo uprzywilejowanych,
wprowadzenie nowoczesnej czêœci biologicznej.
zwalniaj¹cych ich wykonawców od s³u¿by frontowej,
Zbudowana przed niemal stu laty „Stacja Pomp
zaproponowali jej przekszta³cenie w fabrykê produkuj¹c¹
Kana³owych” obecnie Przepompownia Œcieków. Garbary
gaz uzupe³niaj¹cy sieæ gazu miejskiego. W ten sposób
Aquanet t³oczy teraz œcieki do Lewobrze¿nej Oczyszczalni
zwyk³a oczyszczalnia œcieków przekszta³ci³a siê w Zak³ad
œcieków oraz do Centralnej Oczyszczalni Œcieków w KoUzysku Gazu z Wód Oczyszczanych. Ten zabieg jêzykowy
zieg³owach. Zmodernizowana w latach 1999 - 2001, nale¿y
pozwoli³ kilkunastu Niemcom z wy¿szej kadry hitlepod wzglêdem technologicznym do najnowoczeœniejszych
rowskiej pozostaæ bezpiecznie w Poznaniu, chroni¹c ich od
tego typu obiektów w Polsce i Europie, natomiast zwraca
udzia³u w walkach na froncie, a oczyszczalnia œcieków
uwagê sw¹ zachowan¹ pierwotn¹ architektur¹, której chamiejskich, awansowa³a do rzêdu budowli niezbêdnych dla
rakterystyczn¹ neogotyck¹ fasadê po odnowieniu podkrewojennych celów Trzeciej Rzeszy. W ci¹gu ostatnich
œla noc¹ gustowne oœwietlenie.
dwóch lat wojny wykonano dwa otwarte baseny odstojniki
oraz rozpoczêto monta¿ czêœci mechanicznych, które
Mgr in¿. Andrzej Buxakowski
nadchodzi³y z fabryk nad Renem. Stare osadniki mia³y byæ
Zespó³ ds. Nowoœci i Zabytków Techniki
przykryte metalowymi konstrukcjami, przeznaczonymi do
Oddzia³ SIMP w Poznaniu
przechwytywania metanu powstaj¹cego w czasie procesu
oczyszczania. Zakwalifikowanie tej budowy do rzêdu
szczególnie wa¿nych spowodowa³o, ¿e a¿ do 19 stycznia
1945 roku przesy³ki wagonowe oraz drobnicowe nadchodzi³y regularnie, po 10 - 12 dniach wêdrówki z fabryk w
Mainz, Mannheim, Wiesbaden znad Renu do Poznania, tak
jakby nie by³o zachodniego frontu, który do tego Renu siê
zbli¿a³ jak i wschodniego, który zbli¿a³ siê do ewakuowanego Poznania. Polacy pracuj¹cy przy roz³adunku chc¹c
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Wyjazd na Ziemiê Elbl¹sk¹

Z

godnie z planem pracy
Zarz¹du Oddzia³u Kaliskiego SIMP, w dniach 8-11 wrzesieñ
2005 roku zorganizowany zosta³
wyjazd krajoznawczy po Ziemi
Elbl¹skiej. W wyjeŸdzie uczestniczy³o 45 osób, cz³onków naszego stowarzyszenia razem z
najbli¿szymi cz³onkami rodzin.
W pierwszym dniu, podczas przejazdu do Ostródy,
zwiedzaliœmy tamê na Wiœle we
W³oc³awku a nastêpnie zamek
w Golubiu Dobrzyniu. Bêd¹c
w muzeum zamkowym mieliœmy
okazjê zapoznaæ siê bli¿ej z histori¹ obiektu wybudowanego na
prze³omie XIII i XIV wieku, stanowi¹cego w tym czasie warowniê krzy¿ack¹. Zamek w czasie
œredniowiecza by³ kilkakrotnie
oblegany i niszczony przez ró¿ne
wojska. Z ruin zosta³ odbudowany po drugiej wojnie œwiatowej,
Fot. 16: Uczestnicy wycieczki pod pomnikiem Kopernika
wracaj¹c do dawnej œwietnoœci.
Po spêdzonej nocy w Centrum Kszta³cenia
miejscowoœæ Kadyny, gdzie znajduje siê stadnina koni oraz
Ustawicznego Uniwersytetu Warmiñskiego w Ostródzie,
przepiêknie po³o¿ony na wzgórzu Kadyñskim klasztor
rankiem wsiedliœmy na statek ¿eglugi œródl¹dowej.
franciszkanów. Wieczór min¹³ przy wspólnej kolacji i muCa³odzienny rejs z Ostródy do Elbl¹ga, unikaln¹ w Europie
zyce w hotelu „Kopernik” we Fromborku. Czwartego dnia
tras¹ Kana³u Elbl¹skiego wiód³ malownicz¹ sieci¹ kana³ów
wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do Kalisza. Zadowoleni i
jezior, pochylni i œluz. Piêkna pogoda, ciekawe widoki
przepe³nieni piêknem Ziemi Elbl¹skiej powróciliœmy
i mi³a atmosfera dope³ni³y ca³oœci odnoszonych wra¿eñ.
wieczorem do Kalisza. Kierownikiem wyjazdu z ramienia
Trzeci dzieñ wyjazdu to zwiedzenie muzeum Kopeorganizatorów by³ kol. Feliks Owczarek.
rnika na wzgórzu katedralnym we Fromborku i gotyckiej
Henryk Matusiak
katedry, w której wys³uchano koncertu organowego.
Oddzia³ Kaliski SIMP
W godzinach popo³udniowych zwiedziliœmy
sukces, a ca³e pokazy przekroczy³y rekord frekwencji.
Pozosta³o tylko pytanie gdzie kolejny Air Show 2007?

Z ¿ycia
sekcji lotniczej

Krzysztof Michalak
Oddzia³ Kaliski SIMP

W

dniach 27-28 lipca 2005 roku Sekcja Lotnicza
wspólnie z nowo powsta³ym ko³em przy Pratt &
Whitney w Kaliszu zorganizowa³a 2-u dniowy wyjazd na
Air Show do Radomia po³¹czony ze zwiedzaniem okolic.
Zwiedzono miêdzy innymi muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie oraz piêkne miasto jakim jest Kazimierz
Dolny. Kulminacyjnym punktem wycieczki by³y pokazy
lotnicze w Radomiu, a w szczególnoœci mro¿¹cy krew w
¿y³ach pokaz angielskiej grupy pilotów „Red Arrow”.
Oprócz wymienionych „Strza³” mogliœmy podziwiaæ takie
formacje jak: ORLIK, PATROUILLE DE FRANCE,
¯ELAZNY, BIA£O-CZERWONE ISKRY, PARULLA
AGUILA oraz pokazy takich statków powietrznych jak: F16, Mi24W, Mirage 2000, W 30 Sokó³. Podziwiaæ mo¿na
by³o równie¿ niektóre z wiêkszych transportowców takich
jak: An 26, Lockhead Herkules C-130, CASA CN-235.
Dziêki doskona³ej pogodzie wszystkie pokazy odnios³y

Uczestnicy pokazów lotniczych
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Rozwój technik wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE)
Czêœæ I
Wstêp

Zasoby energetyczne œwiata

³oñce to dla ziemi g³ówne Ÿród³o energii, a wszystkie
inne Ÿród³a energii na ziemi s¹ tylko jej pochodnymi.
£¹czna moc urz¹dzeñ energetycznych na œwiecie szacowana jest na 13 TW (TW - terawat-bilion wat tj.1012).
Roczny przyrost zu¿ycia energii szacowany jest na oko³o
3%. W roku 2002 zu¿yto na œwiecie 428.666 PJ (PJ
petad¿ul - biliard d¿uli tj.1015) energii pierwotnej (z surowców kopalnych i z odnawialnych Ÿróde³ energii).
Surowce kopalne zaspokoi³y 86.5% zapotrzebowania:
l ropa naftowa - 34,9%,
l wêgiel - 23,6%,
l gaz ziemny - 21,2%,
l uran - 6,8%.
Energia odnawialna zaspokoi³a pozosta³e 13,5% zapotrzebowania:
l biomasa - 10,8%,
l woda - 2,2%,
l s³oñce, wiatr, geotermia - 0,5%.
Z wy¿ej wymienionych Ÿróde³ wyprodukowano noœniki energii takie jak pr¹d elektryczny, paliwa silnikowe,
ciep³o grzewcze itd. Przysz³oœciowym noœnikiem energii,
który powinien stopniowo zmniejszaæ zu¿ycie aktualnie
u¿ywanych noœników jest wodór. Obecnie 96% wodoru
produkuje siê w procesach termochemicznych z surowców
kopalnych, a zaledwie 4% w procesie elektrolizy wody.
Procesy elektrolityczne wody bêd¹ szerzej stosowane do
produkcji wodoru po 2010 r. przy wykorzystaniu energii z
OZE. W prognozach d³ugoterminowych przewiduje siê, ¿e
po 2020 roku oprócz elektrolizy wody do produkcji wodoru
zostan¹ wykorzystane procesy fotolityczne (fotobiologiczne i fotoelektroliza).
W perspektywie wielu dziesi¹tków lat najwiêksze
nadzieje wi¹zane s¹ z wykorzystaniem wodoru w kontrolowanej syntezie (fuzji) termoj¹drowej. Zachodzi ona we
wnêtrzu s³oñca i polega na przemianie wodoru w hel z
jednoczesnym wyzwalaniem ogromnej iloœci energii.
W trakcie tego procesu z jednego kilograma wodoru wyzwala siê energia równowa¿na 23.000 ton wêgla przy
bardzo wysokich temperaturach rzêdu 16 mln. oC i jednoczesnej znacznej gêstoœci materii (1.408 kg/m3). Dla szczegó³owego zbadania mo¿liwoœci wykorzystania procesów
kontrolowanej syntezy termoj¹drowej podpisano w 2005 r.
miêdzynarodowe porozumienie o budowie we Francji
kosztem 10 mld E 500 MW reaktora ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor). Po³owê kosztów
budowy pokryj¹ kraje UE, pozosta³e koszty sfinansuj¹:
Japonia, USA, Rosja, Chiny i Korea Po³udniowa. Projekt
reaktora przewiduje, ¿e po³owa jego mocy ma s³u¿yæ do
wytwarzania energii elektrycznej.

Udokumentowane zasoby œwiata najwa¿niejszych
surowców kopalnych szacowane s¹ na:
l wêgiel - oko³o 200 lat,
l tzw. „³atwa” ropa naftowa - oko³o 40 lat,
l ropa naftowa z bardzo g³êbokich pok³adów oraz piasków
i ³upków roponoœnych - dalsze oko³o 20 lat,
l gaz ziemny - oko³o 60 lat,
l uran - oko³o 40 lat.
Roczny potencja³ energetyczny œwiata z Ÿróde³ odnawialnych szacowany jest na oko³o 35 mld. ton paliwa
umownego (jedna tona p.u. = 29,3 MJ/kg). Z tego na energiê s³oneczn¹ przypada oko³o 27 mld. ton paliwa umownego Unia Europejska jako g³ówne cele polityki energetycznej do 2010 r. ustali³a:
l 12% energii odnawialnej w zu¿yciu energii pierwotnej,
l 22,1% udzia³u energii odnawialnej (tzw. zielonej energii)
w produkcji energii elektrycznej,
l 5,75% udzia³u biopaliw silnikowych w transporcie.
Polska zobowi¹za³a siê w traktacie akcesyjnym, ¿e
do 2010 r. 7,5% w zu¿yciu energii pierwotnej bêdzie
stanowi³a energia odnawialna.
Obecnie szacuje siê ten udzia³ na oko³o 3%. Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e ten cel mo¿e ze wzglêdów ekonomicznych
nie zostaæ w pe³ni zrealizowany. Jedyn¹ szans¹ na znaczne
zwiêkszenie w Polsce udzia³u OZE w najbli¿szych latach
jest szerokie wykorzystanie biomasy (w ró¿nych jej postaciach). Szacunkowe wartoœci stosunkowo du¿ego potencja³u technicznego zasobów energii odnawialnej w ci¹gu
roku w Polsce ilustruje tablica 1. Zosta³a ona opracowana w
2004 r. w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej w
Warszawie.

S

Tablica 1.Wielkoœæ potencja³u technicznego zasobów energii
Potencja³ techniczny
poszczególnych
odnawialnych Ÿróde³
energii w Polsce
[PJ/rok]

Udzia³ poszczególnych
rodzajów zasobów w
ca³kowitym potencjale
technicznym
[%]

Biomasa

755

43,1

Energia wodna

49

2,8

Zasoby geotermalne

220

12,6

•ród³o energii

Energia wiatru

281

16,1

Promieniowanie s³oneczne

445

25,4

Ogó³em

1750

100,0

odnawialnej w ci¹gu roku w Polsce

Nale¿y odnotowaæ równie¿ fakt opublikowania w
2005 r. za³o¿eñ „ Siódmego Programu Ramowego Badañ
i Rozwoju UE” na lata 2007 - 2013, w którym uwzglêdnia
siê problematykê produkcji paliw transportowych
(biopaliwa ciek³e, biogaz i wodór). Jest to jeden z oœmiu
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priorytetowych obszarów badañ w programie badawczym
„Energia” (z bud¿etem oko³o 3 mld. E).
Bezpieczeñstwo energetyczne i polityka zrównowa¿onego rozwoju w 15 krajach UE realizowana by³a dziêki
ró¿nym formom pomocy przy wdra¿aniu OZE (dotacje,
zni¿ki podatkowe, tanie kredyty itp.). Zaowocowa³o to
dynamicznym wzrostem tych inwestycji, które wykorzystuj¹ OZE w sektorze wytwórczym energii elektrycznej.
Do 2010 roku oko³o 42% ca³oœci inwestycji bêdzie ulokowane w obszarze OZE. W Polsce energia elektryczna z
OZE w 2004 r. by³a zdecydowanie dro¿sza od energii z polskich elektrowni opalanych wêglem brunatnym lub wêglem kamiennym. Jednak skokowy wzrost cen wszystkich
surowców kopalnych spowodowa³, ¿e obecne kalkulacje
ró¿ni¹ siê znacznie od tych z 2004 r. Odnosi siê to tak do
ca³ego œwiata jak i w mniejszym stopniu do Polski. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ze eksploatacja nawet najnowoczeœniejszych elektrowni cieplnych zw³aszcza opalanych wêglem
skutkuje emisj¹ do atmosfery dwutlenku wêgla, dwutlenku
siarki, metanu, tlenków azotu oraz py³ów. W sk³ad py³ów
wchodz¹ metale ciê¿kie z których czêœæ to substancje
promieniotwórcze.
Eksploatacji elektrowni nuklearnych towarzysz¹
równie¿ trudnoœci w postaci nie rozwi¹zanego dotychczas
problemu utylizacji wysokoaktywnych odpadów oraz
sposobu likwidacji zamykanych elektrowni.
Wszystkie te czynniki (wyczerpywanie siê rezerw
surowców kopalnych, skokowy wzrost ich cen oraz problemy ekologiczne) wymuszaj¹ na œwiatowej gospodarce
coraz szersze korzystanie z OZE.
Kluczowym œwiatowym odbiorc¹ energii jest nadal
rozwijaj¹ca siê gospodarka USA gdzie roczne œrednie
zu¿ycie energii na jednego mieszkañca wynosi³o ju¿ w
1999 r. 348 GJ. USA zu¿ywa np. 25% wydobywanej na
œwiecie ropy naftowej (na potrzeby transportu przypada
70% ogólnego jej zu¿ycia). Jednoczeœnie szacuje siê, ¿e
w³asne zasoby USA wynosz¹ zaledwie 3% œwiatowych zasobów ropy naftowej. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e po³owa
energii elektrycznej jest w USA wytwarzana w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel.
W tym samym 1999 r. œrednie roczne zu¿ycie energii
w piêtnastu krajach UE wynosi³o 140 GJ na jednego
mieszkañca. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
skokowy wzrost cen noœników energii jest wzrost zapotrzebowania szybko rozwijaj¹cych siê gospodarek chiñskiej
i indyjskiej korzystaj¹cych na razie w znacznym stopniu ze
starych energoch³onnych technologii. W roku 2004 w Chinach przy 9% wzroœcie PKB zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹ wzros³o o 19% .
Kolejno zostanie omówiony rozwój technik wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Jako pierwsza zostanie przedstawiona problematyka wykorzystania energii
s³onecznej.

W heliotechnice wielkoœciami opisuj¹cymi promieniowanie s³oneczne docieraj¹ce przez atmosferê do powierzchni ziemi s¹:
- promieniowanie ca³kowite [W/m2] œrednia wartoœæ dla
2
ziemi oko³o 1000 W/m ,
- napromieniowanie [kWh/m2 rok],
- us³onecznienie [h] liczba godzin z bezpoœredni¹
widoczn¹ operacj¹ s³oneczn¹.

Rys 1.: Mapa rocznego mapromieniowania ca³kowitego
w ró¿nych regionach Polski (w kWh/m2 rok)

Najwy¿sze wartoœci promieniowania na kuli ziemskiej wystêpuj¹ pomiêdzy 30o szerokoœci geograficznej
pó³nocnej, a 30o szerokoœci po³udniowej. Napromieniowanie ca³kowite w Polsce w ci¹gu roku wynosi œrednio
2
oko³o 1.000 kWh/m Mapê rocznego napromieniowania
ca³kowitego w ró¿nych regionach Polski przedstawia rys 1.
Œrednie us³onecznienie w Polsce wynoso oko³o 1500 h/rok.
Energiê promieniowania s³onecznego wykorzystuje siê
obecnie poprzez dwie ró¿ne formy przekszta³cania (konwersji) jej w energiê u¿yteczn¹:
- konwersjê termiczn¹ - poch³anianie promieniowania
s³onecznego przez kolektory, które po konwersji w ciep³o
podgrzewaj¹ wodê u¿ytkow¹, wodê do celów grzewczych lub inne medium stanowi¹ce noœnik energii,
- konwersjê fotowoltaiczn¹ bezpoœrednie przetwarzanie
energii s³onecznej w energiê elektryczn¹ w ogniwach
fotowoltaicznych.

Konwersja termiczna
Istniej¹ dwa sposoby wykorzystania tego rodzaju konwersji: pasywny (bierny) i aktywny (czynny). Sposób
bierny to np. kilkuwarstwowe panele na zewnêtrznej
œcianie domu utrzymuj¹ce ciep³e powietrze przy œcianie
budynku, tym samym akumuluj¹ce ciep³o w œcianie.
W urz¹dzeniach wykorzystuj¹cych sposoby pasywne nie
dostarcza siê dodatkowej energii z zewn¹trz. Je¿eli jednak
wspomagane one s¹ przez dzia³ania mechaniczne to
nazywamy je systemami semipasywnymi. Rozwi¹zania
aktywne s¹ rozwi¹zaniami instalacyjnymi, ale czêsto s¹
kojarzone z systemami pasywnymi (architektonicznobudowlanymi).

Energia s³oñca
Od blisko 5 miliardów lat najbli¿sza ziemi gwiazda
jak¹ jest s³oñce, na skutek reakcji termoj¹drowych (w ka¿dej sekundzie oko³o 600 milionów ton wodoru w g³êbi
s³oñca przemienia siê w hel) dostarcza na ziemiê energiê
promieniowania, która wewn¹trz ziemskiej atmosfery sk³ada siê z 9% promieniowania ultrafioletowego, 44% promieniowania widzialnego i 47% promieniowania podczerwonego. Wartoœæ œrednia temperatury na powierzchni
s³oñca wynosi oko³o 5.530OC.
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ciep³ej wody o temperaturze do oko³o 60OC na kolejny
dzieñ przy ca³kowitym zachmurzeniu.

Aktywne instalacje grzewcze s³u¿¹ do ogrzewania
wody u¿ytkowej (c.w.u.) lub wspomagaj¹ ogrzewanie
domu (c.o.). Odpowiednio usytuowany kolektor s³oneczny
zamienia promieniowanie s³oneczne na energiê ciepln¹,
która za pomoc¹ p³ynu solarnego transportowana jest do
wymiennika ciep³a (zbiornika).Schemat typowej instalacji
c.w.u. przedstawia rys. 2.

Kolektory s³oneczne p³ytowe p³askie
Schemat budowy takiego kolektora o tzw. konstrukcji
belkowej ilustruje rys. 3. Oprócz tego typu konstrukcji
buduje siê równie¿ bardziej korzystne kolektory meandro-

Rys 2.: Schemat typowej instalacji do ogrzewania wody u¿ytkowej
1-kolektor s³oneczny, 2-wymiennik solarny, 3-zespó³ pompowy, 4-regulator solarny, 5-naczynie przeponowe, 6-odpowietrznik automatyczny

Sk³ada siê ona z jednego lub kilku kolektorów
s³onecznych, dobrze izolowanego wymiennika solarnego
(zbiornika) z jedn¹ lub dwoma wê¿ownicami i z dodatkowego elektrycznego modu³u grzewczego. W sk³ad instalacji wchodzi ponadto zespó³ pompowy, uk³ad steruj¹cy
(regulator solarny), naczynie przeponowe i automatyczny
odpowietrznik. Uk³ad steruj¹cy w instalacji uruchamia
pompê pozwalaj¹c¹ na ogrzewanie wody tylko wtedy, gdy
ró¿nica temperatur pomiêdzy p³ynem solarnym (np. glikolem) a wod¹ w wymienniku osi¹gnie odpowiedni¹ wartoœæ.
Je¿eli kolektor s³oneczny nie zapewnia odpowiedniej iloœci
energii cieplnej, a woda w zbiorniku ma za nisk¹ temperaturê nastêpuje automatyczne w³¹czenie elektrycznego modu³u grzewczego. W uk³adzie wspomagaj¹cym ogrzewanie
domu (c.o.) w takich warunkach w³¹cza siê odrêbny piec
c.o.(najczêœciej gazowy).
W domach jednorodzinnych przy czteroosobowej
rodzinie w instalacji c.w.u. najczêœciej stosowane s¹ zbiorniki o pojemnoœci od 200 do 350 litrów, co zapewnia zapas

we wyd³u¿aj¹ce drogê przep³ywu czynnika solarnego
(rys 4).
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ kolektora jest absorber.
Wykonany jest on ze stali, miedzi lub aluminium, a jego
warstwa zewnêtrzna poch³aniaj¹ca do 96% promieniowani
s³onecznego (przy wartoœci wypromieniowywania do 4%)
to najczêœciej warstwa czarnego chromu. Ostatnio chrom
zastêpowany jest przez inne pow³oki o nazwach firm je
produkuj¹cych (np. Tinox - tytan z dodatkiem tlenku
krzemu) o gruboœci od 0,1 do 0,5 mm. P³yta os³onowa
absorbera wykonana jest ze specjalnego hartowanego szk³a
odpornego na zmienne warunki atmosferyczne (np. grad).
Nominalna roczna moc grzewcza z 1m2 kolektora p³ytowego p³askiego w warunkach polskich wynosi oko³o 500
kWh/m2.
Przyk³adem zastosowania kolektorów p³ytowych
p³askich s¹ kolektory zainstalowane na trawniku przy
Zamku SIMP w Rydzynie.

Rys 3.: Schemat kolektora s³onecznego p³ytowego
o tzw. konstrukcji belkowej

Rys 4.: Schemat kolektora s³onecznego p³ytowego
o tzw. konstrukcji meandrowej

Rurowe kolektory pró¿niowe CPC
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Zjednoczonych i Australii) zbudowano szereg wysokosprawnych elektrociep³owni s³onecznych wykorzystuj¹cych na du¿¹ skalê konwersjê termiczn¹. U¿ywane s¹ w
nich ró¿nego rodzaju koncentratory promieniowania s³onecznego (np. paraboliczne koncentratory rynnowe o szerokoœci do 6 m i d³ugoœci do 100 m). Elektrociep³ownie
takie wyposa¿one s¹ w turbiny gazowe, turbiny parowe lub
silniki Stirlinga. £¹czna moc tych elektrociep³owni w
koñcu 2004 r. wynosi³a 400 MW. Opis takich elektrociep³owni i stosowanych w nich urz¹dzeñ nie jest przedmiotem tego opracowania.

Na obecnym etapie rozwoju rurowe kolektory
pró¿niowe CPC (rys.5) zapewniaj¹ maksymalne
wykorzystanie bezpoœredniego i dyfuzyjnego promieniowania s³onecznego. Roczna nominalna moc grzewcza
z jednego metra kwadratowego czynnej powierzchni
takiego kolektora wynosi w warunkach polskich do oko³o
700 kWh/m2.Dwuœcienne rury pró¿niowe wykonane z hartowanego szk³a gwarantuj¹ najlepsz¹ izolacyjnoœæ (ograniczaj¹ straty przez œcianki zewnêtrzne), a ich wewnêtrzne
œcianki pokryte s¹ wysoko sprawn¹ pow³ok¹ poch³aniaj¹c¹
promieniowanie s³oneczne. Rury umieszczone s¹ nad wysokorefleksyjnym aluminiowym koncentratorem parabolicznym CPC (Compound Parabolic Concentrator) pokrytym przeŸroczysta pow³ok¹ ceramiczn¹. Geometria
koncentratora zapewnia do 87% ca³kowitego odbicia
promieni s³onecznych padaj¹cych nawet pod niekorzystnym k¹tem, jak równie¿ gwarantuje wykorzystanie ca³ej
jego powierzchni. Dziêki temu, ze koncentratory wykorzystuj¹ równie¿ odbicie dyfuzyjne to w pochmurne dni, w
okresach przejœciowych i zim¹ nawet przy temperaturach
poni¿ej 0OC kolektory rurowe pró¿niowe CPC osi¹gaj¹
znacznie wy¿sze uzyski energii ni¿ kolektory p³ytowe
p³askie.

Konwersja fotowoltaiczna
Konwersja fotowoltaiczna ma miejsce w ogniwach
fotowoltaicznych w których nastêpuje bezpoœrednia przemiana energii œwiat³a s³onecznego (fotonów) w energiê
elektryczn¹. Budowê i dzia³ania krystalicznego ogniwa
fotowoltaicznego ilustruje rys. 6. Pr¹d elektryczny jest
uporz¹dkowanym ruchem noœników elektrycznych. Ze
wzglêdu na wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej pr¹du elektrycznego cia³a sta³e dzielimy na przewodniki (s¹ to
g³ównie metale) i pó³przewodniki ( krzem, german, selen
itd.). W przewodnikach g³ównymi noœnikami pr¹du elektrycznego s¹ ³adunki ujemne (elektrony). W pó³przewodnikach natomiast g³ównymi noœnikami pr¹du elektrycznego s¹ tak ³adunki ujemne (elektrony) jaki i ³adunki
dodatnie (s¹ to wolne stany energetyczne zwane dziurami).
Ogniwo fotowoltaiczne (PV) to p³ytka sk³adaj¹ca siê z
dwóch warstw domieszkowanego krzemu 3 i 4 (z ró¿nymi
dla ka¿dej warstwy domieszkami obni¿aj¹cymi opór
elektryczny).Wewn¹trz p³ytki w strefie granicznej uformowane jest pole elektryczne 5 (bariera potencja³u) w postaci
z³¹cza pó³przewodnikowego p-n (positive-negative). W
z³¹czu takim przep³yw pr¹du jest ³atwy w jednym kierunku
a w drugim bardzo trudny. Pod wp³ywem promieniowania
s³onecznego absorbowanego przez pó³przewodniki wystêpuje efekt fotowoltaiczny. Elektrony zwi¹zane w atomach
krzemu s¹ wybijane przez fotony œwiat³a tworz¹c pary noœników pr¹du o przeciwnych ³adunkach (elektron- ³adunek
ujemny i powsta³a po jego wybiciu quasi-cz¹stka dziura -

Rys 5.: Rurowy kolektor pró¿niowy CPC

Nowoczesna typowa instalacja grzewcza c.w.u. z
u¿yciem kolektorów s³onecznych zapewnia w naszym
klimacie dla domu jednorodzinnego oko³o 60% zapotrzebowania na ciep³¹ wodê w skali roku. Je¿eli taka
instalacja wykorzystywana jest do ogrzewania domu c.o. to
zapewnia ona jedynie oko³o 30% zapotrzebowania na
energiê ciepln¹ w skali roku.
£¹czna moc kolektorów s³onecznych s³u¿¹cych do
ogrzewania ciep³ej wody wynosi³a w koñcu 2004 r. na
œwiecie 77.000 MW (w 40 mln. gospodarstw domowych).
W Niemczech ³¹czna powierzchnia 700.000 instalacji z
kolektorami s³onecznymi wynosi³a powy¿ej 6 mln.m2.

Elektrociep³ownie s³oneczne

Rys 6.: Budowa i dzia³anie krystalicznego ogniwa fotowoltaicznego
[1-ujemna elektroda zewnêtrzna, 2-dodatnia elektroda zewnêtrzna,
3-warstwa domieszkowanego krzemu(czêœæ z³¹cza n), 4-warstwa
domieszkowanego krzemu(czêœæ z³¹cza p), 5-pole elektryczne
(bariera potencja³u)]

Oprócz autonomicznych instalacji grzewczych z kolektorami s³onecznymi ma³ej i œredniej mocy, na terenach
silnie nas³onecznionych (w Izraelu, Hiszpanii, Stanach
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³adunek dodatni). £adunki te s¹ nastêpnie rozdzielone
przez istniej¹ce na z³¹czu p-n pole elektryczne (barierê
potencja³u), co sprawia, ze w ogniwie pojawia siê napiêcie.
Je¿eli do miedzianych kontaktów 1 i 2 (elektrod) pod³¹czone zostaje urz¹dzenie pobieraj¹ce energiê (obci¹¿enie)
nastêpuje przep³yw pr¹du elektrycznego.
Zewnêtrzne powierzchnie zbudowanych z wielu
ogniw modu³ów fotowoltaicznych s¹ zawsze pokryte
bardzo cienk¹ pow³ok¹ antyodbiciow¹ (antyrefleksyjn¹).
Najwy¿sz¹ obecnie sprawnoœci¹ cechuj¹ siê
grubowarstwowe ogniwa krzemowe na sztywnych szklanych pod³o¿ach (³¹czna gruboœæ warstw pó³przewodnikowych wynosi od 100 do 300 mikrometrów). Takie ogniwa
monokrystaliczne w warunkach laboratoryjnych osi¹gaj¹
sprawnoœæ do oko³o 25%. Produkowane na skalê masow¹
maj¹ sprawnoœæ rzêdu 17 - 18%, tañsze ogniwa polikrystaliczne i multikrystaliczne maj¹ sprawnoœæ rzêdu 13 - 14%.
Sprawnoœæ wiêksz¹ do 30% (max. 36,9%) uzyskuje siê w
grubowarstwowych ogniwach z warstw¹ pó³przewodnikow¹ z arsenku galu GaAs i jego zwi¹zków. Ze wzglêdu na
wysoki ich koszt stosowane s¹ przede wszystkim w pojazdach kosmicznych, czêsto z koncentratorami promieniowania. Pierwsze ogniwa grubowarstwowe, sk³adaj¹ce siê
ze z³¹czonych z sob¹ dwóch p³ytek z kryszta³ów krzemu,
zainstalowano w 1958 r. na amerykañskim satelicie.
W latach siedemdziesi¹tych opracowano i wdro¿ono
do produkcji próbnej wielokrotnie tañsze ogniwa PV w
technologii „cienkowarstwowej” (³¹czna gruboœæ warstw z
pó³przewodników wynosi od 1 do 10 mikrometrów). Cech¹
tych ogniw jest to, ¿e warstwa pó³przewodnikowa z³¹cza n
(tzw. okno) ma gruboœæ rzêdu 0,1 mikrometra i absorbuje
tylko nieznaczn¹ czêœæ spektrum œwiat³a s³onecznego.
G³ówn¹ warstw¹ poch³aniaj¹c¹ promieniowanie s³oneczne
jest warstwa pó³przewodnikowa z³¹cza p o typowej gruboœci rzêdu 1 do 2 mikrometrów. Warstwy pó³przewodnikowe
osadzone s¹ na sztywnych szklanych pod³o¿ach lub
pod³o¿ach elastycznych (giêtkich) w postaci folii stalowej,
miedzianej, tytanowej, a ostatnio wykonanej równie¿ z
tworzyw sztucznych (np. z polimerów). Warstwy pó³przewodnikowe tych ogniw zbudowane s¹ najczêœciej z uwodornionego krzemu amorficznego (a-Si) i jego stopów. W
krzemie amorficznym jeden atom wodoru przypada na
dziesiêæ atomów krzemu i uk³ad taki jest przeciwieñstwem
regularnej sieci kryszta³ów. Warstwa pó³przewodnikowa
mo¿e te¿ byæ zbudowana z krzemu monokrystalicznego lub
mikrokrystalicznego. Ze wzglêdu na nisk¹ sprawnoœæ
takich ogniw (do oko³o 10 - 12%) pocz¹tkowo stosowano je
tylko w kalkulatorach kieszonkowych i zegarkach.
Obecnie znalaz³y szerokie zastosowanie dla wytwarzania
pr¹du w instalacjach zak³adanych na dachach domów
jednorodzinnych jak równie¿ w budownictwie wysokim
np. jako fasady wie¿owców. Coraz czêœciej stosowane s¹ w
autonomicznych systemach zasilania pr¹dem znaków drogowych, boi nawigacyjnych, latarni morskich, meteorologicznych stacji obserwacyjnych, tablic informacyjnych,
przenoœnych telewizorów, kosiarek do trawy itd.
Cienkowarstwowe modu³y fotowoltaiczne mog¹
mieæ bardzo ró¿norodne kszta³ty i wymiary, mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji pó³przezroczystej. Warstwy
pó³przewodnikowe tych ogniw buduje siê równie¿ z
tellurku kadmu CdTe, siarczku kadmu CdS, dwuselenku
indowo-miedziawego CuInSe2 (CIS) i dwuselenku
indowo-miedziawo-galowego CuIn(Ga) Se2 (CIGS).
Trzecia generacja to ogniwa PV z wykorzystaniem

nanowarstw. Badania w tej dziedzinie prowadzone s¹ w
USA, Japonii i krajach UE. Rywalizuj¹ce ze sob¹ zespo³y
amerykañskich badaczy opublikowa³y w IV kwartale 2005
roku niektóre wyniki prac badawczych. Pierwszym kierunkiem jest wykorzystanie nanowarst z polimerów przewodz¹cych. Poniewa¿ w czystych polimerach istnieje
trudnoœæ z rozdzia³em ³adunków dodatnich i ujemnych i
przenoszenia ich na elektrody, do polimeru dodano nanostruktury wêglowe (fullereny), co pozwoli³o uzyskaæ
ogniwa o sprawnoœci do 5,2%. Je¿eli sprawnoœæ ich w
najbli¿szych latach przekroczy 10% to mo¿liwa bêdzie
uzasadniona ekonomicznie produkcja masowa. Zalet¹ polimerów jest ich stosunkowo niska cena, poniewa¿ produkowane s¹ w temperaturach otoczenia lub nieco ni¿szych.
Warstwy krzemowe produkuje siê natomiast w pró¿ni w
temperaturze oko³o 1500OC co znacznie podra¿a procesy
produkcyjne. Nie usuniêt¹ dot¹d wad¹ polimerów jest
tendencja do degradacji pod wp³ywem promieniowania
ultrafioletowego.
Drugim kierunkiem prac nad rozwojem trzeciej generacji ogniw PV s¹ nanowarstwy selenku kadmu, które na
razie cechuje sprawnoœæ rzêdu 3%, ale ich zalet¹ jest to, ¿e
nie trac¹ jej z up³ywem czasu.
Pojedyncze ogniwo PV osi¹ga zazwyczaj moc 12
Wp (moc max.) Dlatego ³¹czone s¹ równolegle lub szeregowo na pod³o¿u tworz¹c modu³ o powierzchni od 0,3 do
3m2 i mocy od 30 do 300 Wp. Nieruchomo ustawione modu³y PV nie mog¹ w pe³ni wykorzystaæ promieniowania
s³onecznego. Aby zwiêkszyæ naœwietlenie modu³ów stosuje siê systemy pod¹¿aj¹ce za s³oñcem lub koncentratory
promieniowania. Ogniwa PV wytwarzaj¹ pr¹d sta³y. Modu³y dziêki szeregowemu ³¹czeniu mog¹ pracowaæ przy
napiêciu do 240 V lub wy¿szym. Pojedyncze modu³y pracuj¹ najczêœciej przy napiêciu rzêdu 12 V. Przy systemach
do³¹czonych do sieci w instalacje zamontowany jest falownik przetwarzaj¹cy pr¹d sta³y na zmienny. Przewidywana
¿ywotnoœæ instalacji z modu³ami fotowoltaicznymi PV
wynosi 20 do 30 lat. Systemy z modu³ami fotowoltaicznymi PV mo¿na podzieliæ na:
- systemy autonomiczne sk³adaj¹ce siê z modu³u lub modu³ów PV , akumulatora i urz¹dzenia kontroluj¹cego
stopieñ jego na³adowania; od³¹cza ono modu³ gdy
akumulator jest w pe³ni na³adowany, jak równie¿ wtedy
gdy grozi mu zbytnie roz³adowanie,
- systemy hybrydowe, które s¹ kombinacj¹ modu³u PV z
innym systemem wytwarzania energii
- systemy do³¹czone do sieci poprzez falownik, które mog¹
mieæ postaæ instalacji domowych lub elektrowni fotowoltaicznych (najwiêksza z nich ma moc 5 MWp); system
nie wymaga akumulatora.
W roku 2005 w oparciu o opracowanie Laboratorium
Fotowoltaicznego PAN uruchomiono w kraju produkcjê
modu³ów z grubowarstwowych ogniw krzemowych PV
monokrystalicznych i multikrystalicznych, o sprawnoœci
12 - 15%. Modu³y te na zewn¹trz pokryte s¹ warstw¹ antyodbiciow¹ TiOx.
Czterysta tysiêcy gospodarstw domowych w koñcu
2004 r. stosowa³o modu³y PV o ³¹cznej mocy 4.000 MWp
(po³owa z nich znajdowa³a siê w Japonii). Drugie miejsce
w wykorzystaniu modu³ów PV zajmowa³y Niemcy
(105.000 takich instalacji o ³¹cznej mocy 700 MWp), na
trzecim miejscu by³y Stany Zjednoczone. £¹czna moc
autonomicznych instalacji z modu³ami PV wymosi³a 2.200
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MWp, a instalacji do³¹czonych do sieci przez falownik
1.800 MWp.
W analizach dotycz¹cych zastosowañ urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych OZE bierze siê równie¿ pod uwagê czas
amortyzacji energetycznej tj. czas w którym energia
wytworzona przez dane urz¹dzenie równa siê energii
zu¿ytej do jego wytworzenia. W tym aspekcie aktualne
rozwi¹zania urz¹dzeñ do konwersji promieniowania
s³onecznego s¹ mniej korzystne od wskaŸników czasu
amortyzacji energetycznej uzyskiwanych w innych
systemach OZE.

miêdzy innymi dziêki nowym, wprowadzonym od 2005 r.
regulacjom prawnym preferuj¹cym wytwarzanie energii
elektrycznej z OZE (obowi¹zek jej zakupu z mo¿liwoœci¹
handlu certyfikatami). Ponadto ostatnio w³adze polskie
wspieraj¹ dotacjami inwestycje z zakresu wykorzystania
energii s³onecznej, elektrowni wiatrowych oraz plantacji
roœlin do celów energetycznych. Obecne wykorzystanie
zasobów OZE w Polsce nie przekracza 6 - 10% potencja³u
technicznego. Przyk³adem tego jest znikome wykorzystanie w Polsce energii s³onecznej mimo faktu, ¿e Polska
le¿y w tej samej szerokoœci geograficznej co Niemcy, które
przoduj¹ w œwiecie w tym zakresie. Polska ma obecnie
6-krotnie mniejszy udzia³ tzw. zielonej energii elektrycznej
w ca³kowitym zu¿yciu tej energii oraz prawie 2,5-krotnie
mniejszy udzia³ biopaliw w zu¿yciu paliw dla potrzeb
transportu ni¿ œrednia dla wszystkich 25 cz³onków UE.
Czytelnika zainteresowanego szczegó³ami technicznymi dotycz¹cymi wykorzystania OZE odsy³am do
wybranych publikacji w wykazie Ÿróde³.
W nastêpnym numerze biuletynu planowane jest zamieszczenie czêœci II artyku³u omawiaj¹ce pozosta³e techniki wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii (wiatru,
wody, biomasy i energii geotermalnej).

Podsumowanie
Rozwój technik wykorzystania promieniowania s³onecznego wi¹¿e siê z:
- wdro¿eniem do masowej produkcji tañszych modu³ów
PV w technologii „cienkowarstwowej” oraz szerokie
stosowanie rurowych kolektorów pró¿niowych CPC,
- produkcj¹ tañszych i bardziej wydajnych urz¹dzeñ do
przechowywania energii wytworzonej z OZE,
- wykorzystaniem energii s³onecznej do produkcji nowych
noœników energii, zw³aszcza wodoru, który móg³by pe³niæ funkcje noœnika magazynuj¹cego energie z OZE.
W Polsce ca³kowita moc instalacji wytwarzaj¹cych
pr¹d elektryczny w 2004 r. wynosi³a 35.342,1 MW. Instalacje wykorzystuj¹ce OZE mia³y w tym czasie 1.026,4 MW
(2,9% udzia³u w stosunku do mocy wszystkich instalacji).
Na 154.102,1 GkWh energii elektrycznej wytworzonej w
2004 r. w Polsce, 94,5% stanowi³a energia uzyskana z
wêgla kamiennego i brunatnego. Dlatego udzia³ OZE mo¿e
i powinien w nastêpnych latach systematycznie wzrastaæ,

Mgr in¿. Marian Kopczyñski
Zespó³ ds. Nowoœci i Zabytków Techniki
Oddzia³ SIMP w Poznaniu
Wykaz Ÿróde³ zamieszczono na str. 36

KRÓTKO... - KALISZ

Turniej bryd¿owy
T

urniej Bryd¿owy o puchar Prezesa zorganizowany zosta³ 19 listopada 2005 roku,
uczestniczy³o w nim 8 par. Organizatorem
turnieju z ramienia Oddzia³u Kaliskiego SIMP
by³ kol. Jerzy Ka¿mierczak. Rozgrywki odbywa³y siê na zasadzie ka¿da para z ka¿d¹,
trzema rozdaniami w ka¿dej rozgrywce. W turnieju uczestniczyli cz³onkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami. Pierwsze miejsce zajê³a
para Stanis³aw Jarek i Andrzej Sobczyk, drugie miejsce para rodzinna Maria i Grzegorz
Œwietlikowie, a trzecim miejscem podzieli³y
siê dwie pary Jerzy Ka¿mierczak i Andrzej
Sibrecht oraz ma³¿eñstwo Teresa i Jerzy Wach³aczenko. Pierwsze pary zosta³y nagrodzone
upominkami.

Henryk Matusiak
Oddzia³ Kaliski SIMP

Uczestnicy turnieju
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Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
absolwentów szkó³ technicznych roku 2005
Miejsce drugie (ex aequo):

K

omisja konkursowa powo³ana przez prezesa
Oddzia³u Kaliskiego SIMP, w czerwcu 2005 r.
rozpatrzy³a nades³ane na konkurs prace dyplomowe. Oto
najlepsze prace dyplomowe szkó³ technicznych 2005 roku:

„Innowacyjna nawijarka elementów indukcyjnych
wspomagana systemem mi-kroprocesorowym”.
Autorzy:
- Grzegorz Augustyniak,
- Damian Gil,
- Tomasz Wawrzyniak
Promotor: mgr in¿. Anna Op³ocka
Szko³a: Zespó³ Szkó³ Technicznych Ostrów Wlkp. ul. Poznañska 43.

Miejsce pierwsze
praca zbiorowa: „Napêdy i sterowanie pneumatyczne,
Prasa pneumatyczna i zasilanie pras”.
Autorzy:
- Bartosz Szenfeld,
- Marcin Janicki,
- Hubert Kanafa.
Promotorzy:
- mgr in¿. Eugeniusz Marciniak,
- mgr Rafa³ Komorniczak
Szko³a: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jarocin, ul. Wojska Polskiego 66.

Miejsce trzecie:
„Plusy i minusy alternatywnych Ÿróde³ energii w przyrodzie.”
Autorzy:
- Adrian Galant,
- Marek Lajnert
Promotor: mgr in¿. Andrzej Kocemba
Szko³a: Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych Kalisz
ul. Rzemieœlnicza 6.
Twórcy nagrodzonych prac tj. autorzy i promotorzy
zostali wyró¿nieni 16 czerwca 2005 r, podczas zorganizowanego przez Zarz¹d Oddzia³u Kaliskiego SIMP
uroczystego spotkania. Uczestnicy zwrócili miêdzy innymi
uwagê na mniejsz¹ ni¿ zazwyczaj liczbê prac bior¹cych
udzia³ w konkursie, co mog³o byæ spowodowane zmianami
organizacyjnymi jakie zachodz¹
aktualnie w szkolnictwie zawodowym. Uznano i¿ konkurs spe³nia za³o¿one cele przede wszystkim w zakresie rozwijania inicjatyw twórczych
wœród m³odzie¿y oraz popularyzacji
prac zdolnych uczniów koñcz¹cych
naukê w szko³ach œrednich. Wszystkim uczestnikom, a w szczególnoœci
laureatom, sk³adamy podziêkowanie,
¿yczymy absolwentom dobrych wyników w dalszej nauce i pracy, a promotorom gratulujemy.
Z ubolewaniem stwierdzam, ¿e
ostatnio wprowadzone zmiany w
szkolnictwie zawodowym uniemo¿liwiaj¹ dalsze prowadzenie konkursu.
Niniejsz¹ edycjê nale¿y wiêc uznaæ za
ostatni¹.

Miejsce drugie (ex aequo)
„Inteligentny przenoœnik taœmowy.”
Autorzy:
- Micha³ Ska³ecki,
- Damian Figaj
Promotor: mgr in¿. Mariusz Gierzaj
Szko³a: Zespó³ Szkó³ Technicznych Ostrów Wlkp. ul. Poznañska 43.

Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP

Uroczyste wrêczenie nagród
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Po stu trzech latach znów
w CEGIELSKIM

K

oœció³ pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej z
a¿urow¹ wie¿¹ stanowi symboliczny punkt dzielnicy
£azarz w Poznaniu. Uroczystoœæ poœwiêcenia kamienia
wêgielnego pod t¹ œwi¹tyniê odby³a siê 22 czerwca 1900
roku, a odbiór przez policjê budowlan¹ budynku koœcio³a
w stanie surowym nast¹pi³ 29 kwietnia 1901 roku. Rozwi¹zanie konstrukcyjne szczytu wie¿y wzbudza³o wiele emocji i polemik. Istnia³y propozycje aby by³a ona ¿ebrowana
i kryta dachówk¹, lecz ostatecznie zwyciê¿y³a koncepcja
zwieñczenia wie¿y a¿urowym stalowym he³mem projektu
M. Wilczewskiego. W szkicach i obliczeniach ciê¿ar he³mu
okreœlano na przesz³o 7 ton, a wysokoœæ samego he³mu bez
kuli i krzy¿a na 11 metrów. He³m zbudowa³y ówczesne
zak³ady H. Cegielski Act. Ges. w 1901 roku. Po przesz³o stu
latach od odbioru, 25 kwietnia 2004 roku koœcielny
zauwa¿y³ pêkniêcie trójk¹tnych murków na wie¿y koœcio³a. Jeszcze tego samego dnia nast¹pi³a wstêpna ocena stanu
wie¿y i he³mu. Na podstawie badañ przeprowadzonych
przez doc. dr in¿. Mariana Krzysztofiaka stwierdzono, ¿e
stan konstrukcji he³mu i wie¿y grozi katastrof¹ budowlan¹
i konieczne jest niezw³oczne podjêcie prac remontowych.
W lipcu 2004 roku og³oszono przetarg w wyniku którego
wykonawc¹ remontu he³mu zosta³a firma H.CEGIELSKI

Widok nowego he³mu ponownie zbudowanego
w Cegielskim (fot. A. Buxakowski)

POZNAÑ S.A. Po odpowiednich przygotowaniach i przy
udziale specjalistycznych firm takich jak Sarens Polska
(dŸwig), ZTE Radom (transport) oraz alpinistów z Konina,
w dniu 9 sierpnia 2004 roku zdjêto he³m z 40 metrowej
wie¿y koœcio³a i przewieziono do Cegielskiego. Nastêpnego dnia rozpoczêto prace zwi¹zane z renowacj¹ he³mu,
przy œcis³ej wspó³pracy z Miejskim Konserwatorem
Zabytków. Ze wzglêdu na brak szczegó³owej dokumentacji
prace rozpoczêto od odtworzenia z natury dokumentacji.
Nastêpnie he³m zosta³ ca³kowicie rozmontowany,
wszystkie elementy dok³adnie zbadane i opisane. Na tej
podstawie podjêto decyzje o sposobie i zakresie prac, tak
aby zgodnie z wymaganiem konserwatora zachowaæ
maksymaln¹ iloœæ oryginalnych czêœci. Uzgodniono, ¿e
nowe elementy wykonane bêd¹ zgodnie ze wspó³czesn¹
technologi¹. Nowe odlewy zamówiono w Pomecie Poznañ , a¿urowe blachy w firmie MYSKAL W¹growiec,
cynkowanie w firmie EKO-CYNK Szczecin. Po naprawie
czêœci oryginalnych i wykonaniu nowych elementów, he³m
³¹cznie z kul¹ i krzy¿em zosta³ ca³kowicie zmontowany na
stacji prób Fabryki Silników Okrêtowych. Nastêpnie wszystkie elementy zdemontowano i opiaskowano, wys³ano do
cynkowania, a po powrocie pomalowano specjaln¹ farb¹.
Tak przygotowane elementy he³mu, w nocy z 24 na 25 maja

Widok wie¿y koœcio³a z nowym he³mem
(fot. A. Buxakowski)
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przebieg akcji. Ca³a operacja od momentu poderwania do
osadzenia trwa³a oko³o 15 minut.
„Macie wspania³ych ludzi” komplementowa³ osoby
zaanga¿owane w monta¿u Kazimierz Ratajczak prezes
Kan-Budu, który nadzorowa³ ca³¹ operacjê. „He³m pasuje
jak ula³, co do milimetra. Wszystkie otwory zosta³y
przygotowane wrêcz idealnie. Ba³em siê tylko wiatru.
Wia³o 10 metrów na sekundê, a to blisko granicy, za któr¹
ten dŸwig nie pracuje. „Ten he³m jest dzie³em wielu osób”.
S¹ to s³owa wypowiedziane dla prasy tu¿ po osadzeniu
he³mu na wie¿y.

Wojciech Kasprowicz
Ko³o SIMP nr 2 przy HCP
Napis wewn¹trz kuli potwierdzaj¹cy, ¿e he³m
zosta³ wykonany w Cegielskim w 1901 roku

2005 roku, zosta³y przetransportowane na
dziedziniec koœcio³a i rano 25 maja
rozpoczêto monta¿ he³mu. W dniu 27 maja
umieszczono w kuli miedzian¹ tubê z dokumentami podpisanymi przez osoby zaanga¿owane przy renowacji wie¿y i he³mu,
zdjêcia, artyku³y prasowe, gazetki parafialne, historiê parafii, dokumentacjê he³mu
i polskie monety, a nastêpnie kulê wraz z
krzy¿em osadzono na he³mie. Miedziana
kula zosta³a odnowiona przez firmê
BROCHEM METAL Poznañ, a z³ocenia
wykonano w pracowni konserwacji Muzeum Archidiecezjalnego. Monta¿ he³mu na
dziedziñcu koœcio³a trwa³ do koñca maja.
Odnowiony w firmie H. CEGIELSKI
POZNAÑ S.A. he³m, zosta³ osadzony na
wie¿y koœcio³a 1Êczerwca 2005 roku o godzinie 10:57, przy wspó³pracy firm: Cegielski, Sarens, Kan-Bud oraz alpinistów,
w obecnoœci t³umu wiernych obserwuj¹cych

Stan elementów blaszanych he³mu po 103 latach

Konkurs
Konkurs oo Nagrodê
Nagrodê
im.
im. Hipolita
Hipolita Cegielskiego
Cegielskiego -- edycja
edycja 2004
2004

K

ronikarski obowi¹zek nakazuje odnotowanie wyników Konkursu z Zakresu Rozwoju Techniki im.
Hipolita Cegielskiego edycja za rok 2004. Od zakoñczenia
tej edycji konkursu i podsumowania wyników minê³o ju¿
prawie dziesiêæ miesiêcy, aktualnie trwaj¹ prace S¹du Konkursowego nad ocen¹ prac zg³oszonych za rok 2005 jednak nie by³o okazji wczeœniej o tym wydarzeniu napisaæ.
Na konkurs, jak co roku zorganizowany przez Zarz¹d
Spó³ki H. Cegielski Poznañ S.A. i Zarz¹d Kó³ Zak³adowych SIMP HCP, zg³oszono 18 prac przygotowanych ³¹cznie przez 104 twórców. Prace zawiera³y rozwi¹zania techniczne i technologiczne z siedmiu grup tematycznych,
opracowane i wdro¿one w roku 2004.
Wyró¿niono 15 z poœród zg³oszonych prac przyznaj¹c w poszczególnych grupach tematycznych trzy pierwsze, piêæ drugich, siedem trzecich miejsc, i jeden dy-

plom. £¹cznie nagrodzonych zosta³o 88 twórców. Przy
zró¿nicowanym poziomie prac na szczególn¹ uwagê
zas³uguje rozwi¹zania zg³oszone z Fabryki Silników Agregatowych w grupie tematycznej A, z Fabryki Pojazdów
Szynowych w grupie tematycznej B, oraz z Fabryki Silników Okrêtowych w grupie tematycznej G które zajê³y
pierwsze miejsca w konkursie.
Najciekawszym rozwi¹zaniem zg³oszonym w grupie
tematycznej A - Konstrukcje wyrobów opracowanych zasadniczo przez w³asne biura konstrukcyjne, to praca pt.
„Stacjonarna si³ownia z silnikiem gazowym 6A20G”
opracowana przez zespó³ w sk³adzie: Maciej Nowicki,
Jerzy Mat³awski, Ryszard Kizierowski, Krzysztof Kula,
Kazimierz Jazikowski, Jacek Ksi¹szkiewicz, Grzegorz
Handke, Andrzej Œmigiel, Pawe³ Cisowaski, Jerzy Woch,
Katarzyna Kasperek. Zg³oszone rozwi¹zanie to si³ownia
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cowan¹ przez Instytut Pojazdów
Szynowych TABOR, spe³niaj¹cego wszystkie standardy tego
typu rozwi¹zañ stosowane na
œwiecie. Wdro¿enie do produkcji
podzielono na dwa etapu. Pierwszy dotyczy³ uruchomienia produkcji pud³a wagonu, wdro¿ono
tutaj takie technologie jak: okna
wklejane, czo³owe drzwi ognioodporne, przedzia³y pasa¿erskie z
mo¿liwoœci¹ ³¹czenia ich w pary,
przedzia³y wyposa¿one w WC
i kabiny prysznicowe, polsk¹ przet w o r n i c ê 5 5 k VA . W a g o n
przystosowano do zabudowy
wózków z przestawczym zestawem ko³owym. W drugim etapie
wyposa¿enia wnêtrza wdro¿ono:
rozbudowany uk³ad wodny z uk³adem sterylizacji wody, wielokanaWiceprezes - Dyrektor Techniczny HCP A. Czarnecki wrêcza nagrody
³owy system foniczny, system
stacjonarna z silnikiem gazowym 6A20G, który mo¿e spaantyw³amaniowy, elektroniczne tablice informacyjne stelaæ gaz ziemny, biogaz jak i gaz wysypiskowy. Konstrukcja
rowane sygna³em GPS, system przeciwpo¿arowy, nadzór
silnika gazowego 6A20G bazuje na silniku Dieslowskim
video korytarza, mikroprocesorowy system sterowania
6A20. Zaprojektowano uk³ad zasilania paliwem umo¿liurz¹dzeniami wyposa¿enia przedzia³u, nowoczesny
wiaj¹cy elastyczne regulowanie sk³adu mieszanki w celu
system klimatyzacji. Wdro¿one nowe technologie pozwouzyskania optymalnych warunków spalania, wysokiej
li³y na uruchomienie z pe³nym sukcesem produkcji nowego
sprawnoœci i w³aœciwej temperatury spalin dla ró¿nych pawagonu, rozszerzenie asortymentu oferowanych klientom
liw gazowych. Dokonano doboru nowej turbosprê¿arki
produktów fabryki.
oraz ch³odnicy powietrza. Uproszczono uk³ad sterowania
Trzeci z wyró¿nionych pierwsz¹ nagrod¹ tematów to
silnikiem. Wprowadzono gniazda zaworów wydechowych
opracowanie zg³oszone w grupie tematycznej G - Innych
z ch³odzeniem wodnym, now¹ konstrukcjê t³oka, zamkniêzagadnieñ (np. zagadnienia zwi¹zane z informatyk¹,
ty uk³ad oleju smarnego oraz trzy stopniowy iskrowy uk³ad
marketingiem i sprzeda¿¹, ekologi¹ lub jakoœci¹ wyrobów)
zap³onu z zespo³em wskazuj¹cym stan energetyczny
p.t. „Projekt utworzenia Uczelniano - Przemys³owego Ceœwiecy.
ntrum Kszta³cenia PP i HCP S.A. z oœrodkiem szkolenia
Rozwi¹zanie ma zastosowanie w Oczyszczalni Œciespawalniczego” przez autorów: Jacek Mañczak, Roman
ków Poznañ Kozieg³owy. Zespo³y pr¹dotwórcze z silniWalkowiak.
kiem gazowym 6A20G maj¹ du¿e mo¿liwoœci zbytu na
Rozwi¹zanie zawiera projekt techniczno organirynku, ze wzglêdu na korzystanie z odnawialnych Ÿróde³
zacyjny, jak równie¿ konkretne rozwi¹zania stanowisk
energii. Podobnie jak w ubieg³ym roku na szczególn¹
szkoleniowych centrum umo¿liwiaj¹cego szkolenie
uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ twórców z Fabryki Pojazdów
pracowników HCP S.A. w zakresie podstawowych i ponad
Szynowych. W tym roku praca p.t. „Uruchomienie produpodstawowych metod spawania z mo¿liwoœci¹ uzyskania
kcji wagonu sypialnego typu 305 Ad” zajê³a pierwsze mieuprawnieñ Towarzystw Klasyfikacyjnych. Centrum daje
jsce w grupie tematycznej B Wdro¿eñ nowych wyrobów
nie bêd¹cych konstrukcj¹ HCP
S.A., zg³oszona przez autorów
wdra¿aj¹cych, zwiêkszaj¹cych
asortyment produkcji i wykorzystanie zdolnoœci produkcyjnej w HCP S.A. Temat ten
zg³osi³ zespó³ w sk³adzie: Józef
Zieliñski, Lucjan Serewiœ,
Pawe³ Kowalski, Maciej G³owiñski, Andrzej Jasiñski,
Tadeusz Tokarski, Andrzej
KaŸmierczak, Jerzy Ga³êski,
Henryk Kupœ, Barbara
Brzoskowska, Bogdan
Stefaniak, Tadeusz Lemañski.
Uruchomiono produkcjê
nowoczesnego wagonu sypialnego wyprodukowanego w
Przewodnicz¹cy S¹du konkursowego kol. J. Pilarczyk
oparciu o dokumentacjê opraprzedstawia wyniki konkursu
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równie¿ mo¿liwoœæ prowadzenia prac dyplomowych
i doktorskich dla studentów
i doktorantów Politechniki
Poznañskiej, oraz mo¿liwoœæ
szkolenia osób spoza HCP
S.A. Uruchomienie Centrum
Szkolenia umo¿liwi³o efektywne szkolenie pracowników dla potrzeb HCP,
umo¿liwi³o uniezale¿nienie
firmy od Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Na uwagê zas³uguje równie¿ praca zespo³u z
Fabryki Urz¹dzeñ Mechanicznych p.t. „Wysokociœnieniowa dmuchawa typu
DA500/2” zg³oszona w grupie tematycznej A. Autorami
opracowania s¹: Stanis³aw
Zozuliñski, Kazimierz Jazikowski, Piotr Wegnerowski,
Rozwi¹zywanie problemów wspomagane piwem
Miros³aw Wochelski, Jan
Kapturzak, Krzysztof Krzy¿aniak, Marcin Rybarczyk, Jan
¿nionych i dyskusja nad wynikami konkursu. Odnotowaæ
Zozuliñski, Przemys³aw Winairski, Mieczys³aw Górny,
nale¿y równie¿ g³os w dyskusji Prezesa Poznañskiego
Janusz Bzdziel.
Oddzia³u SIMP kol. Piotra Janickiego.
W HCP S.A. produkowano dotychczas dmuchawy
Pogoda tego dnia dopisa³a, co umo¿liwi³o spêdzenie reszty
o nadciœnieniu poni¿ej 1 bara, natomiast dmuchawa bêd¹ca
popo³udnia na wolnym powietrzu przy tradycyjnym grillu
przedmiotem zg³oszenia ma nadciœnienie 1,62 bara. Zas³ui piwie. Kuchnia Hotelowa zadba³a o smaczne dania,
g¹ zespo³u jest opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
przez co humory wszystkim dopisywa³y. Kole¿eñska
czêœci przep³ywowej oraz przek³adni multiplikuj¹cej. Proatmosfera sprzyja³a nieskrêpowanej dyskusji a dobre najekt musia³ uwzglêdniaæ wystêpuj¹ce wysokie prêdkoœci,
stroje uczestników sprawi³y, ¿e spotkanie przeci¹gnê³o siê
jakich nie spotyka siê w aktualnie produkowanych dmudo wieczora.
chawach. Wi¹za³o siê to z wieloma problemami doboru
Na zakoñczenie chcia³bym podkreœliæ, ¿e Konkursu
odpowiednich kszta³tów elementów przep³ywowych oraz
z Zakresu Rozwoju Techniki im. Hipolita Cegielskiego ma
doborze materia³ów pracuj¹cych w zakresie bliskim
za zadanie promowaæ podnoszenie poziomu technicznego,
granicy plastycznoœci.
organizacyjno - technicznego produkcji oraz jakoœci wyZainteresowanych tematami edycji konkursu za rok
twarzanych wyrobów w HCP i kryteria, które musz¹ spe2004 odsy³am do strony internetowej SIMP-u
³niaæ prace ró¿ni¹ siê istotnie od stawianych wnioskom
www.simp.poznan.pl, gdzie mo¿na znaleŸæ wiêcej
racjonalizatorskim. W konkursie zasadniczy nacisk k³adzie
informacji o wynikach XXII edycji konkursu, listê
siê na nowatorstwo rozwi¹zania. Dla przypomnienia
laureatów oraz zdjêcia ze spotkania podsumowuj¹cego
pozwolê sobie przytoczyæ fragment regulaminu
Konkurs.
2.
Konkurs ma charakter presti¿owy, a wyró¿nione w
Podsumowanie konkurs, jak co roku odby³o siê w
nim prace winny reprezentowaæ bardzo wysoki, ponadprzeciêtny poziom rozwi¹zañ.
uroczystej oprawie w obiektach hotelu INTER w Dyma3.
Przedmiotem konkursu s¹ wdro¿one w HCP S.A. w
czewie. Obok laureatów konkursu obecni byli cz³onkowie
poprzednim roku nowe i postêpowe rozwi¹zania, maj¹ce
zarz¹dów kó³ SIMP dzia³aj¹cych w HCP i zaproszeni goznacz¹cy wp³yw na zwiêkszenie sprzeda¿y i obni¿kê koœcie, wœród nich Wiceprezes-Dyrektor Techniczny HCP
sztów wytworzenia…..
S.A. kol. Andrzej Czarnecki, Wiceprezes Dyrektor Ekono4.
Rozwi¹zanie o charakterze technicznym oraz
miczno-Finansowy HCP S.A. Roman Jankowiak, prezesi
organizacyjno-technicznym uwa¿a siê za nowe i postêspó³ek zale¿nych HCP S.A. oraz przedstawiciele dzia³aj¹powe, je¿eli nie by³o ono uprzednio stosowane w HCP S.A. i
cych w Cegielskim Zwi¹zków Zawodowych. Dla uczczewyró¿nia siê oryginalnoœci¹ oraz wysokimi i nowonia 70-lecia Poznañskiego Oddzia³u SIMP na uroczystoœæ
czesnymi parametrami technicznymi, a jego zastosowanie
zaproszono równie¿ cz³onków Prezydium Zarz¹du
przyczynia siê do wzrostu sprzeda¿y i zysku, wzglêdnie
Oddzia³u.
radykalnego poprawienia: - jakoœci wyrobu, warunków
Czêœæ oficjaln¹ otworzy³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du
bezpieczeñstwa i higieny pracy lub ochrony œrodowiska
Kó³ Zak³adowych SIMP H. Cegielski Poznañ S.A. kol.
Romualda Kuderczaka witaj¹c zebranych, po czym poproJacek Mañczak
si³ o omówienie wyników konkursu Przewodnicz¹cego
Wiceprezes O/SIMP w Poznaniu
S¹du Konkursowego kol. Józefa Pilarczyka. Nagrody i wyró¿nienia wrêcza³ Dyr. A. Czarnecki w asyœcie kol. Kuderczaka. Tê czêœæ spotkania zamknê³y gratulacje dla wyró-
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Lokomobile Cegielskiego
P

rzeje¿d¿aj¹c przez Poznañ
Wild¹ w kierunku Dêbca
ulic¹ 28 Czerwca 1956 r., po
przeciêciu trasy Hetmañskiej trudno nie zauwa¿yæ, po prawej
stronie ulicy, bramy g³ównej do
HCP. Atrakcjê tego nieudanego i
doœæ ponurego za³o¿enia architektonicznego, stanowi ciekawy
eksponat, uzyskany dziêki staraniom Muzeum HCP lokomobila,
wyprodukowana w 1924 roku w
fabryce Cegielskiego przystosowana do przemieszczania przy
wykorzystaniu zaprzêgu konnego. Lokomobile produkowano u
Cegielskiego ju¿ od lat 60-tych
dziewiêtnastego wieku Opis produkowanych wówczas lokomobili znaleŸæ mo¿na w katalogu
wydanym ju¿ w z 1883 r.[3].
Lokomobila wyprodukowana w firmie
Pierwsza próba m³ockarni „o sile
H. Cegielski Tow. Akc. w 1924 roku (fot. A. Buxakowski)
parowej” mia³a miejsce latem
1860 roku na polach pod Poznaniem. Sam Hipolit
Cegielski nie mia³ naówczas jasnego pogl¹du, która z
maszyn jest lepsza mane¿ konny czy lokomobila parowa
Nie chcia³ zbytnio zalecaæ maszyny parowej, skoro
Opis naszych Lokomobili
skutecznoœæ jej nie zosta³a jeszcze nale¿ycie
wypróbowan¹. „Nie œmiem wiêc i z mej strony pisa³
Wszystkie lokomobile na 10 atmosfer ciœnienia pary
stanowczego w tej mierze wyrzec zdania; s¹dzê tylko, ¿e
urzêdownie próbowane
u¿ycie lokomobili jako si³y do wym³acania ziarna zale¿y od
W czasie d³ugoletnich prac nad specjalizacj¹ w dziezbiegu wielu innych okolicznoœci, które na uwadze mieæ
dzinie budowy lokomobil parowych, zdobyliœmy doœwianale¿y". I wylicza³ je. A wiêc „czy stosunki klimatyczne,
dczenie, które nam u³atwia prace swe kierowaæ zupe³nie
zmiany pogody, równoczesne zajêcie om³otem i sprzêtem
nowymi torami. Zarzuciliœmy wiêc od dawna przestarza³e
itp. okolicznoœci, nie bêd¹ przeszkadza³y u¿yciu lokomobzasady konstrukcyjne i nie licz¹c siê wcale z kosztami,
ili i om³otowi na polu", czy „nawa³ s³omy wybitej i nag³oœæ
wprowadziliœmy do tego dzia³u naszej wytwórczoœci wszeroboty" nie stan¹ siê dla gospodarstwa ciê¿arem, czy
lkie najnowsze zdobycze techniki, zarówno w samej konwreszcie „zysk z om³otu za pomoc¹ pary bêdzie w nalestrukcji, jak i przy obróbce surowców oraz w wykonaniu
¿ytym stosunku do nak³adu na machiny, ludzi i paliwo".
poszczególnych czêœci. Jesteœmy wiêc w mo¿noœci budoBra³ te¿ pod uwagê reperacjê czêœci maszynowych oraz
waæ maszyny te lekko, o piêknym zewnêtrznym wygl¹dzie,
wielkoœæ maj¹tku, a¿eby lokomobili nie ograniczyæ tylko
a zarazem o wysokiem ciœnieniu pary.
do samego m³ócenia, ale nadto u¿yæ do r¿niêcia sieczki,
Lokomobile nasze s¹ niezrównanej trwa³oœci, prasiekania roœlin pastewnych, œrutowania i mielenia ziarna,
cuj¹ najoszczêdniej pod wzglêdem zu¿ycia opa³u i wymawyrobu cegie³, pêdzenia tartaku i innych gospodarczych
ganych kosztów konserwacji. Wyrabiamy je z tak znakoczynnoœci. Ca³kiem zatem realn¹ przedstawia³ kalkulacjê i
mitych surowców, ¿e maj¹ zapewnione wszystkie zalety
przestrzega³ przed dzia³aniem zbyt pochopnym. Nie mniej
maszyn doskona³ych; dostosowane ponadto do warunków
lokomobile produkowano w znacznej iloœci i to o ró¿nej
naszego kraju, pod wielu wzglêdami przewy¿szaj¹ wszymocy (4, 6, 8 KM). Budowê ich dostosowano do warunków
stkie podobne wyroby zagraniczne.
miejscowych. G³ówny nacisk zwracano na prostotê i trwa³oœæ konstrukcji, tak aby maj¹tki oddalone od miast nie
mia³y trudnoœci z dokonywaniem napraw. W dwudziestym
Kocio³ systemu rurkowego, typu stosowanego przy
wieku w latach miêdzywojennych lokomobile nadal stabudowie lokomotyw w konstrukcji i wykonaniu opartych
nowi³y wa¿n¹ ga³¹Ÿ produkcji firmy. Oprócz lokomobil
na d³ugoletnim doœwiadczeniu, sporz¹dzony z najlepszych
konnych produkowane by³y jeszcze lokomobile samobiep³yt stali zlewnej „Siemens-Mortina" posiada palenisko
¿ne tzw. parowozy drogowe oraz walce drogowe i p³ugi
skrzyniowe wisz¹ce, ma wielk¹ powierzchniê ogrzewaln¹.
parowe. Poni¿ej zamieszczono fragmenty opisu eksponoDo obróbki p³yt kot³owych u¿ywamy wy³¹cznie
wanej lokomobili, pochodz¹ce z wydanego w 1923 r.
przyrz¹dów tn¹cych w miejsce szkodliwych sztanc i przekatalogu wyrobów Cegielskiego.
bijaczy. Brzegi p³yt heblujemy, otwory w³azów wycinamy
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i frezujemy, zaœ wszelkie dziury na nity i rozporniki
wiercimy. Nitowanie kot³a odbywa siê hydraulicznie.
Kot³y naszych lokomobil budujemy o wielkiej powierzchni ogrzewalnej, trzymaj¹ one przeto dobrze, mimo
zmiennoœci wymagañ ruchu maszyny, stale such¹ parê,
pracuj¹ wiêc zupe³nie pewnie i oszczêdnie.

Zasilanie kot³a uskutecznia umontowana z boku
pompa t³okowa, poruszana mimoœrodem z g³ównego wa³u
korbowego i zaopatrzona wentylem bezpieczeñstwa; a jako
pompê pomocnicz¹ zastosowano In¿ektor czyli pompê
parow¹; mo¿na zatem zasilaæ kocio³ wod¹ tak¿e wtedy, gdy
maszyna nie jest w ruchu. In¿ektor jako pompa rêczna
zastêpuje te¿ sikawkê na wypadek po¿aru. Pompa zasilaj¹ca i in¿ektor po³¹czone s¹ ze sob¹ kurkiem trójchodowym umontowanym bezpoœrednio na kotle, który wszechstronnie ubezpiecza prawid³owe funkcjonowanie pompy
wzglêdnie in¿ektora. Urz¹dzenie to czyni zadoœæ wszelkim
najdalej id¹cym wymaganiom o ochronie kot³ów parowych. Armatura kot³a wykonana ze spi¿u odpowiada w
zupe³noœci ustawom o kot³ach parowych. Komin mo¿e byæ
z ³atwoœci¹ podnoszony lub opuszczany i posiada skutecznie dzia³aj¹cy iskrochron. Cylinder sporz¹dzony z najlepszego ¿eliwa, otoczony jest ¿eliwnym p³aszczem. Przestrzeñ miêdzy cylindrem t³okowym, a p³aszczem zewnêtrznym tworzy rodzaj zbiornika pary; w ten sposób jest
cylinder otoczony zawsze œwie¿¹ such¹ par¹, a zarazem
utrzymany zawsze w gor¹cym stanie co zapobiega skraplaniu siê pary w cylindrze i umo¿liwia najkorzystniejsze jej
wyzyskanie przy minimalnym zapotrzebowaniu opa³u.
Rama wide³kowa z lanego ¿elaza zapewnia prawid³owe
prowadzenie krzy¿ulca. Krzy¿ulec w tej ramie u³o¿ony jest
³atwo dostêpny. Suwak t³okowy, nie obci¹¿ony, a uszczelniany wnikaj¹c¹ do wnêtrza par¹ s³u¿y jako stawid³o
ruchowe.

Monta¿ maszyny parowej na kotle lokomobili (kat. z 1923 r.)

Maszyna parowa naszych lokomobil nie jest bezpoœrednio umontowana na kotle lecz na osobnych, do kot³a
przynitowanych podwalinach. Ten sposób wykonania
stawia nasze lokomobile konstrukcyjnie na najwy¿szym
szczeblu doskona³oœci. Pomijaj¹c niezwyk³e dogodnoœci
przy naprawach, podkreœliæ nale¿y wysok¹ wartoœæ tej
budowy g³ównie dlatego, i¿ ³o¿yska wa³u korbowego nie
le¿¹ bezpoœrednio na kotle, szkodliwe wiêc dzia³anie
gor¹ca na wa³ i ³o¿yska jest tym sposobem wykluczone. Zalety tej budowy uznaj¹ bez zastrze¿eñ zarówno nasi odbiorcy jak i fachowcy konstruktorzy, tym sposobem bowiem,
kocio³ i maszyna parowa nie udzielaj¹ sobie wzajemnie
szkodliwych wp³ywów, czem rzeczywist¹ trwa³oœæ lokomobili podniesiono do maximum. Podwozia naszych lokomobil s¹ nadzwyczaj silnie, i celowo wykonane. Ko³a jazdowe sporz¹dzone s¹ z kutego ¿elaza, w piastach z ¿eliwa;
s¹ odpowiednio wysokie i maj¹ odpowiednio szerokie
obrêcze. Czopy osiowe, na których ko³a s¹ osadzone, s¹ toczone i hartowane. Do ka¿dej lokomobili dodajemy trzewik do hamowania z ³añcuchem. Wyrabiamy lokomobile w
nastêpuj¹cych wielkoœciach (rzeczywista si³a koni maxymalnie): LN5 Kajus 15 koni, LN8 Winicjus 30 koni, LN10
Nero 33 konie i LN12 Petronius 40 koni.
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PS
Zachêcam do obejrzenia omawianego eksponatu.
Przy okazji nale¿y dodaæ, ¿e wystarczy przejœæ na drug¹
stronê ulicy i zajrzeæ na zaplecze budynku administracyjnego HCP, aby ujrzeæ inny ciekawy, lecz bardzo zaniedbany zabytkowy obiekt (niewidoczny z ulicy) pionow¹
maszynê parow¹ Cegielskiego wyprodukowan¹ w 1881
roku. W Muzeum Rolnictwa w Szreniawie znajduj¹ siê
dwie lokomobile równie¿ produkcji Cegielskiego jedna samobie¿na z roku 1919, druga s³u¿¹ca do napêdu m³ockarni
z 1924 r. Eksponowane s¹ równie¿ silniki parowe oraz zestaw do orki dwie lokomobile z p³ugiem. Równie¿ zachêcam do zwiedzenia tego muzeum i zapoznania siê z jego
bogatymi zbiorami dawnej techniki.

Przekrój poprzeczny maszyny parowej (kat. z 1923 r.)

Ulepszony regulator osiowy opanowuje zupe³nie
pewnie bieg maszyny i rozdziela precyzyjnie dop³yw pary,
zale¿nie od zapotrzebowania si³y. Regulatory te budowane
s¹ na podstawie najnowszych i bardzo dok³adnych badañ.
Dziêki wielkiej energji i nadzwyczajnej czu³oœci tych¿e,
ruch lokomobili jest bez wzglêdu na zmienne obci¹¿enie
absolutnie równomierny. Wal korbowy z najlepszej stali w
ca³oœci wykuty, precyzyjnie centrycznie toczony, spoczywa w ³o¿yskach pierœcieniowych. Smarowanie wszystkich czêœci pracuj¹cych jest bardzo dok³adne, obfite,
a oszczêdne; praktycznie obmyœlane w celu uproszczenia
obs³ugi lokomobili.

Mgr in¿. Andrzej Buxakowski
Zespó³ ds. Nowoœci i Zabytków Techniki
Oddzia³ SIMP w Poznaniu
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SIMP-owcy z Poznania
na Zamku SIMP w Rydzynie

W

dniu 10 wrzeœnia 2005 roku
Zamek Rydzyñski po raz
kolejny goœci³ SIMP-owców z Poznania, bior¹cych udzia³ w odbywaj¹cym siê tam XXXI Poszerzonym
Zebraniu Zarz¹du Poznañskiego
Oddzia³u SIMP. Do Rydzyny dwoma
autokarami przyby³o 78 SIMPowców i goœci, których w historycznych murach powita³ dyrektor Zamku, pan mgr Zdzis³aw Moliñski.
Obrady jak co roku odbywa³y
siê w piêknej sali balowej Rydzyñskiego Zamku. Zebranie prowadzi³
prezes Oddzia³u Poznañskiego kol.
Piotr Janicki, który na wstêpie powita³ przyby³ych SIMP-owców oraz
goœci w osobach: Senator RP pan dr
W³odzimierz £êcki, dyrektor Zamku
SIMP w Rydzynie pan Zdzis³aw
Moliñski, by³y dyrektor Zamku dr
in¿. Feliks Zielnik oraz Prezes Oddzia³u SIMP w Lesznie kol. Zenon
Spotkania w zamku SIMP w Rydzynie od ponad 30 lat maj¹ du¿¹ frekwencjê
Chojnacki.
naki SIMP kole¿anka Hanna Bartczak i koledzy Jerzy
Nastêpnie prezes Piotr Janicki w krótkim wyst¹Braniecki, Krzysztof Kukawka i Henryk Koralewski, a
pieniu omówi³ przebieg obchodów 70-lecia Oddzia³u PoSrebrne Honorowe Odznaki SIMP kole¿anka Maria Golec
znañskiego SIMP oraz stan przygotowañ do Sesji Jubileui koledzy Roman Pieprzyk i Robert Hoffa.
szowej, a tak¿e przedstawi³ bie¿¹ce sprawy organizacyjne.
W dalszej czêœci zebrania g³os zabra³ goœæ honorowy,
Po wyst¹pieniu prezesa odby³a siê uroczystoœæ uhonoroprzewodnicz¹cy Komitetu Odbudowy Zamku Królewania zas³u¿onych cz³onków SIMP odznaczeniami stowawskiego w Poznaniu, Senator RP dr W³odzimierz £êcki. W
rzyszeniowymi. Odznaczenia otrzymali: Odznaki HonoBardzo ciekawej prelekcji przedstawi³ on wybran¹ do realirowe im. Henryka Mierzejewskiego koledzy Marian
zacji koncepcjê architektoniczn¹ zamku oraz uzasadni³
Kopczyñski i Bohdan Czy¿ewski, Z³ote Honorowe Odzkoniecznoœæ jego odbudowy.
Podkreœli³, ¿e Zamek Królewski w
Poznaniu jest trzeci¹ po Wawelu oraz
Zamku Królewskim w Warszawie
siedzib¹ królów polskich, niestety
jedyn¹ nie odbudowan¹ ze zniszczeñ.
Prelegent zaprezentowa³ tak¿e
koncepcjê zagospodarowania pomieszczeñ zamkowych, jako Oddzia³u
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z
wyst¹pienia tego da³o siê zauwa¿yæ,
¿e dr £êcki jest wielkim pasjonatem
idei odbudowy Zamku Królewskiego
w Poznaniu, a swoim zapa³em zarazi³
wielu SIMP-owców. Wyrazem tego
by³a szeroka dyskusja oraz du¿a iloœæ
cegie³ek na odbudowê Zamku
nabytych na miejscu przez uczestników zebrania.
Mo¿na w tym momencie podkreœliæ, ¿e przed wielu laty w³aœnie
SIMP-owcy z Poznania swym entuzjazmem i zapa³em doprowadzili do
Odznakê im. Prof. H. Mierzejewskiego otrzyma³
odbudowy innego zamku, a mianoKol. Marian Kopczoñski i Kol. Bohdan Czy¿ewski
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Zaœpiewa³a ona kilka piêknych piosenek, hitów
polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej,
dodaj¹c im blasku w³asn¹ interpretacj¹.
Niew¹tpliwe piêkno i akustyka sali balowej oraz
urok i talent piosenkarki sprawi³y, ze koncert
bardzo siê wszystkim podoba³, czego dowodem
by³y sowite brawa.
Po koncercie uczestnicy spotkania udali siê do
parku w pobli¿e pawilonu myœliwskiego, gdzie
czeka³o przygotowane ognisko. Tam, w mi³ym
nastroju przy piwie i kie³baskach z ro¿na kontynuowano dyskusjê o sprawach SIMP-u, o Zamku
Królewskim i na ró¿ne inne tematy. Blask i
ciep³o ogniska oraz urok miejsca sprawi³y, ¿e
nikomu nie spieszy³o siê do powrotu. Z tego
powodu, z najwiêkszym trudem i niechêci¹,
oko³o godziny 20-tej uczestnicy zebrania wsiedli
do dwóch autobusów i udali siê w drogê powrotn¹ do domu, koñcz¹c w ten sposób kolejne,
bardzo udane „Rydzyñskie spotkanie poznañskich SIMPowców”.

M³odzi te¿ lubi¹ spotkania w naszym zamku

wicie tego piêknego zabytku w którym w³aœnie odbywa³o
siê to zebranie.
Po prelekcji przyszed³ czas na program artystyczny w
wykonaniu poznañskiej wokalistki, pani Marzeny Scholz.

Jan Cichocki
O/SIMP w Poznaniu

Nowe ko³o
Ko³o SIMP
SIMP w
w Kaliszu
Kaliszu

Z

iœci³y siê marzenia pracowników in¿ynieryjnotechnicznych Pratt & Whitney w Kaliszu (PWK). W
dniu 23 czerwca 2005 w kaliskim Domu Technika NOT
odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie ko³a Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
przy Pratt & Whitney Kalisz. Firma Pratt & Whitney Kalisz
to producent czêœci do silników gazowo-turbinowych dla
Pratt & Whitney Canada Inc, wiod¹cego w œwiecie producenta silników lotniczych ma³ej mocy. Spó³ka powsta³a w
1992 roku; jej jedynym udzia³owcem jest Pratt & Whitney
Canada Inc., przez co kaliska firma znajduje siê w korporacji United Technologies Company (UTC).ÊW PWK
zatrudnienie znalaz³o ponad 1500 osób i jest to obecnie
najwiêkszy pracodawca w regionie. Profil produkcji Pratt
& Whitney Kalisz to oko³o 2100 rodzajów czêœci, zgrupowanych w 11 podstawowych rodzinach. S¹ to jarzma reduktorów planetarnych, aparaty kieruj¹ce sprê¿arek, labirynty uszczelniaj¹ce, korpusy pomp olejowych, przewody
paliwowe, ko³a zêbate pomp olejowych, wa³ki zêbate
skrzynek napêdów, sworznie reduktorów planetarnych,
sprzêg³a, ko³a zêbate z podwójnym uzêbieniem, satelity
oraz ko³a pierœcieniowe, ko³a sto¿kowe z uzêbieniem ³ukowym. Od 2004 roku firma posiada w³asn¹ hartowniê, która
wykonuje procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
kó³ zêbatych. PWK posiada równie¿ narzêdziowniê projektuj¹c¹ i produkuj¹c¹ wszelkiego rodzaju oprzyrz¹dowanie dla firm z korporacji UTC. W zebraniu za³o¿ycielskim
ko³a SIMP uczestniczy³o 17 osób, byli to zarówno cz³onkowie stowarzyszenia (nale¿¹cy dotychczas do ko³a zak³adowego przy WSK „PZL-Kalisz”), jak i kandydaci na
cz³onków. Wybrano, na okres do koñca obowi¹zuj¹cej
wówczas kadencji, tymczasowy zarz¹d ko³a. Prezesem

zosta³ kol. Marek Bewziuk, sekretarzem Krzysztof
Michalak, a skarbnikiem Robert Sójka. Zarz¹d ten zosta³
wybrany ponownie na now¹ kadencjê. Obecnie ko³o liczy
ju¿ 35 osób i ci¹gle przyjmowani s¹ nowi cz³onkowie.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e prezes firmy Pan Bogdan Zmyœlony
bez wahania zaakceptowa³ propozycjê powstania naszego
ko³a i udzieli³ mu finansowego wsparcia Formalnie ko³o
zosta³o zarejestrowane w Oddziale Kaliskim 1 lipca 2005
roku. Jednym z pierwszych akcentów dzia³alnoœci nowego
ko³a by³ zorganizowany - wspólnie z Sekcj¹ Lotnicz¹
dzia³aj¹c¹ przy oddziale SIMP dwudniowy wyjazd na
pokazy lotnicze „AIR SHOW” do Radomia, po³¹czony ze
zwiedzaniem okolic. Zwiedzano miêdzy innymi muzeum
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz przepiêknie
po³o¿ony Kazimierz Dolny. Kulminacyjnym punktem
wycieczki by³y pokazy lotnicze w Radomiu, a w szczególnoœci mro¿¹cy krew w ¿y³ach pokaz angielskiej grupy
pilotów „Red Arrow”. Przed nami jeszcze nie jedna atrakcja tego typu. Rozpoczêty XXI wiek niesie ze sob¹ sta³¹
potrzebê dostosowywania kwalifikacji kadry in¿ynieryjnotechnicznej do poziomu rosn¹cych wymagañ, zwi¹zanych
z postêpem nauki i techniki oraz ich ci¹g³ego doskonalenia.
Rol¹ zarz¹du nowego ko³a SIMP w Pratt & Whitney w
Kaliszu jest wspomaganie rozwoju firmy i pod¹¿anie za
wszelkimi nowoœciami technicznymi mog¹cymi mieæ
zastosowanie w naszym przedsiêbiorstwie.

Marek Bewziuk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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10

-lecie Zwi¹zku Zawodowego
In¿ynierów i Techników
w Firmie H. Cegielski - Poznañ

W

dniu 7 paŸdziernika
2005 roku z okazji jubileuszu 10-lecia Zwi¹zku Zawodowego In¿ynierów i Techników w firmie H. Cegielski - Poznañ S.A. w lokalu „U
Hipolita” odby³o siê uroczyste
spotkanie zwi¹zkowców po³¹czone z obiadem. W spotkaniu
oprócz zwi¹zkowców Cegielskiego udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: Zygmunt Mierzejewski Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Krajowego ZZIT, Lechos³aw
Czy¿ Wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Krajowego ZZIT,
Miros³awa Tymcio Skarbnik
Zarz¹du Krajowego ZZIT,
Zbigniew Wegner Przewodnicz¹cy Okrêgu WielkopolskoLubuskiego ZZIT, Andrzej
Czarnecki Wiceprezes Zarz¹du Dyrektor Techniczny firmy
H. Cegielski - Poznañ S.A.,
Piotr Janicki Prezes Zarz¹du
Fot. 33.: Spotkanie Jubileuszowe w dniu 7 paŸdziernika 2005 roku.
Oddzia³u SIMP w Poznaniu,
Jacek Mañczak Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u SIMP w
pracowników W2, W7, W9 i Zarz¹du Przedsiêbiorstwa w
Poznaniu.
œwietlicy fabryki W4, ówczesnych Zak³adów Przemys³u
Po powitaniu wszystkich zebranych cz³onków i goMetalowego H. Cegielski Poznañ, zwo³ane zosta³o zebraœci, T. Kosikowski Przewodnicz¹cy Organizacji Miênie za³o¿ycielskie nowej organizacji zwi¹zkowej. W
dzyzak³adowej ZZIT w firmie H. Cegielski - Poznañ S.A.
zebraniu uczestniczy³o 38 pracowników a ponad 70 pracoprzedstawi³ w du¿ym skrócie 10-letni¹ historiê OM ZZIT w
wników zadeklarowa³o wolê przyst¹pienia do nowotwoH. Cegielski - Poznañ S.A. Podziêkowa³ za³o¿ycielom
rzonej organizacji zwi¹zkowej. Du¿¹ pomoc¹ w tworzeniu
ZZIT w naszych Zak³adach, oraz pierwszemu Zarz¹dowi
nowej organizacji zwi¹zkowej w HCP s³u¿y³, obecny na
ZZIT w HCP a przede wszystkim bardzo aktywnej, tak w
tym zebraniu kolega Lechos³aw Czy¿ (przedstawiciel Zaokresie zak³adania zwi¹zku jak i w ca³ym okresie dziarz¹du Krajowego ZZIT).
³alnoœci pierwszej jego przewodnicz¹cej kole¿ance Teresie
Taki by³ pocz¹tek powstania Zwi¹zku Zawodowego
Pietrzak.
In¿ynierów i Techników w HCP.
W odró¿nieniu od zwykle nudnawych d³ugich przeJednym z g³ównych celów dzia³alnoœci tego Zwi¹mówieñ na takich uroczystoœciach, przemówienie Przezku w HCP, zrzeszaj¹cego g³ównie kadrê in¿ynieryjnowodnicz¹cego nie pozbawione humoru ku zadowoleniu
techniczn¹, by³a ochrona praw pracowniczych tej grupy
zebranych by³o krótkie. Uczestnicy mieli jednak okazjê ju¿
zawodowej jak równie¿ podnoszenie jej rangi w firmie. Powczeœniej zapoznaæ siê z histori¹, bowiem organizatorzy
cz¹tek dzia³alnoœci Zwi¹zku nie by³ ³atwy. By³o to zwi¹zawpadli na pomys³ wydrukowania historii Zwi¹zku w rozne z brakiem przychylnoœci ze strony kierownictwa firmy
prowadzonych wczeœniej zaproszeniach. Poni¿ej przedoraz niechêci¹ dzia³aj¹cych ju¿ w naszej firmie zwi¹zków
stawiono historiê Zwi¹zku (z drobnymi zmianami redakcyzawodowych, które obawia³y siê konkurencji w walce o
jnymi), która pt. ”Dziesiêæ lat minê³o” zamieszczona
prawa pracownicze. Pomimo pocz¹tkowo tak niesprzyjaj¹zosta³a w zaproszeniu. Organizacja ogólnopolska Zwi¹zek
cych warunków Zwi¹zek Zawodowy In¿ynierów i TechniZawodowy In¿ynierów i Techników zosta³ zarejestrowany
ków znalaz³ trwa³e miejsce w strukturze firmy i ju¿ przez
w Warszawie w dniu 21 czerwca 1989 roku.
ponad 10 lat pe³ni swoje statutowe obowi¹zki.
W dniu 8 marca 1995 roku z inicjatywy nieformalnej grupy
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W firmie H. Cegielski - Poznañ S.A. zwi¹zek dzia³a
jako organizacja miêdzyzak³adowa, zrzeszaj¹ca g³ównie
pracowników spó³ki-matki H. Cegielski - Poznañ S.A. oraz
spó³ek zale¿nych FSA, FPSz, CBR, Service, Infocentrum i
Energocentrum.
Prac¹ Organizacji Miêdzyzak³adowej kieruje oœmioosobowy Zarz¹d, w sk³ad którego wchodz¹ przedstawiciele
wszystkich g³ównych spó³ek.
W chwili obecnej Zwi¹zek Zawodowy In¿ynierów i
Techników w firmie H. Cegielski - Poznañ S.A. zrzesza 130
pracowników oraz 15 emerytów. Bior¹c pod uwagê masowe zwolnienia jakie dotknê³y firmê w latach 2002/2003,
gdy z samej tylko spó³ki-matki zwolnionych zosta³o ponad
50% pracowników, zwi¹zek utrzyma³ liczbê cz³onków na
niezmienionym poziomie, co nale¿y uznaæ za du¿y sukces
jego dzia³aczy. W okresie minionych 10 lat zwi¹zkowcy
walczyli i nadal bêd¹ walczyæ o uznanie praw kadry in¿ynieryjno-technicznej oraz pozosta³ych pracowników cz³onków naszego Zwi¹zku do godziwego wynagrodzenia,
bêd¹c czêsto w opozycji do pogl¹dów jakie s¹ g³oszone o
naszej grupie zawodowej przez inne zwi¹zki zawodowe.
Dzia³alnoœæ zwi¹zku obejmuje równie¿ sprawy socjalne.
Oto kilka przyk³adów:
- od kilku lat z inicjatywy zwi¹zku organizowane s¹ kursy
jêzyka angielskiego w kilku grupach zaawansowania
(wynegocjowano dofinansowanie ze strony H. Cegielski
- Poznañ S.A.),
- ka¿dego roku zwi¹zek organizowa³ wycieczki krajowe i
zagraniczne dla swoich cz³onków i ich rodzin z du¿ym
dofinansowaniem z konta zwi¹zku i z konta socjalnego H.
Cegielski - Poznañ S.A. (Londyn, Wiedeñ, Praga,
Budapeszt, Bratys³awa, Sztokholm, Wilno, Helsinki,
Drezno, góry S³owacji, góry w Czechach). Ka¿dorazowo
organizowano spotkania z grupami pracowników
interesuj¹cych zak³adów (zwiedzanie w Pilznie Zak³adów Skoda 2 razy; zwiedzanie elektrowni szczytowopompowej Dlouha Strana),
- z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dzieci cz³onków Zwi¹zku obdarowywano paczkami,
- ka¿dego roku w grudniu odbywa siê spotkanie wszystkich cz³onków przy op³atku,
- zwi¹zek przekazuje darowizny dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu i Fundacji Burego Misia,
- zwi¹zek wspomaga finansowo swoich cz³onków w trudnych sytuacjach materialnych.
Koñcz¹c przemówienie, Przewodnic¿¹cy Tadeusz
Kosikowski, w imieniu zarz¹du z³o¿y³ wszystkim cz³onkom zwi¹zku oraz sympatykom z okazji 10-tej rocznicy
istnienia Zwi¹zku Zawodowego In¿ynierów i Techników w
firmie H. Cegielski - Poznañ S.A. gor¹ce ¿yczenia zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz
sukcesów w pracy zawodowej.
Nastêpnie g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego ZZIT kolega Mierzejewski. Przedstawi³ rys historyczny powstania ZZIT w Polsce. Organizacja ta powsta³a,
jak ju¿ wczeœniej podano, w dniu 21 czerwca 1989 roku
(dzieñ rejestracji w Warszawie). Wspomnia³, ¿e w³adze
zwi¹zku z pierwszym niestety nie ¿yj¹cym ju¿ przewodnicz¹cym ZZIT Leszkiem Bednarskim, z du¿ym zadowoleniem i satysfakcj¹ przyjê³y wiadomoœæ, ¿e w jednym z
najwiêkszych polskich zak³adów przemys³owych jakimi
by³y Zak³ady HCP powsta³ ZZIT. Kolejno g³os zabra³ Wiceprzewodnicz¹cy kolega Czy¿. ¯yczy³ on zwi¹zkowcom

Cegielskiego wielu sukcesów oraz dalszej owocnej pracy.
G³os zabra³ te¿ kolega Janicki Prezes Oddzia³u SIMP w
Poznaniu. Przypomnia³ czas w którym to on sam pracowa³
w HCP i aktywnie dzia³a³ na rzecz powstania ZZIT. Organizacja ta powsta³a przy du¿ym zaanga¿owaniu równie¿ wielu cz³onków SIMP. Przypomnia³ trudne pocz¹tki Zwi¹zku,
którego zawi¹zanie w Zak³adach HCP przyjmowano niestety niechêtnie.Koñcz¹c czêœæ oficjaln¹, kolega Kosikowski odczyta³ ¿yczenia, które wp³ynê³y na jego rêce miêdzy innymi od Dyrekcji H. Cegielski - Poznañ S.A., Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych przy HCP i od Zarz¹du
Krajowego ZZIT w Warszawie.
Dalsz¹ czêœæ spotkania stanowi³ uroczysty obiad poprzedzony toastem z okazji jubileuszu a na deser uczestnicy poczêstowani zostali kaw¹ i tortem. W czasie obiadu
i kawy wytworzy³a siê sympatyczna atmosfera, uczestnicy
spotkania mieli okazjê porozmawiaæ na tematy zwi¹zane z
kondycj¹ firmy i sytuacj¹ kadry in¿ynieryjno technicznej i
ekonomicznej, a tak¿e podzieliæ siê wspomnieniami z wielu udanych imprez zorganizowanych przez Zwi¹zek w
minionym 10-leciu. Przy po¿egnaniu, opuszczaj¹cym salê
wrêczano upominki d³ugopisy i gustowne pami¹tkowe
kubki jubileuszowe.
Ze swej strony uwa¿am, ¿e nale¿y te¿ wspomnieæ o
dzia³alnoœci zwi¹zkowców Cegielskiego we w³adzach
Zwi¹zku. Teresa Pietrzak dzia³a³a w komisjach tematycznych przy Zarz¹dzie Krajowym np. od 1999 r. w Sekcji
Przemys³u Elektromaszynowego i Metalowego przy
tworzeniu ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy,
od 1998 do koñca 2002 r. by³a cz³onkiem Zespo³u ds.
Pracowników Przemys³u Metalowego przy Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Od 1998 r. jest cz³onkiem
Komisji Statutowej Zwi¹zku. Iwona Wojtkowiak zosta³a w
1997 r. cz³onkiem zarz¹du Okrêgu Leszno-Poznañ, a
Janusz Ojdowski wiceprzewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. W maju 1997 r. Iwona Wojtkowiak zosta³a Cz³onkiem
Zarz¹du Krajowego ZZIT. We wrzeœniu 1997 r. na
inauguracyjnym posiedzeniu Zarz¹du Okrêgu Wielkopolsko - Lubuskiego (zmiana nazwy okrêgu z LesznoPoznañ na Wielkopolsko-Lubuskie spowodowana zosta³a
zmianami administracyjnymi kraju i po³¹czeniem dawnych okrêgów Leszno-Poznañ z Zielonogórskim) Teresa
Pietrzak zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu
Wielkopolsko-Lubuskiego, a Iwona Wojtkowiak cz³onkiem tego Zarz¹du. W marcu 1999 r. Iwona Wojtkowiak
zosta³a Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu WielkopolskoLubuskiego (rezygnuj¹c z tej funkcji w 2003 r.) a Teresa
Pietrzak skarbnikiem. Teresa Pietrzak jest nadal skarbnikiem w tym zarz¹dzie oraz jest cz³onkiem Zarz¹du Krajowego ZZIT.
Z kronikarskiego obowi¹zku zamieszczono poni¿ej
sk³ady zarz¹dów ZZIT HCP w minionym 10-leciu. Jak ju¿
wspomniano, 8 marca 1995 r. grupa inicjatywna powo³a³a
w HCP ZZIT. Tu nale¿a³oby podkreœliæ ze oprócz aktywnego udzia³u SIMP-u, o czym mówi³ przewodnicz¹cy
P. Janicki, do akcji tworzenia Zwi¹zku w³¹czyli siê
cz³onkowie SEP-u, których grupa uczestniczy³a równie¿ w
tym historycznym zebraniu. Wybrano wówczas 6-osobowy zarz¹d: Teresa Pietrzak (W2) przewodnicz¹ca, Jacek
Mañczak (W2) wiceprzewodnicz¹cy, Jacek Kanikowski
(W7) skarbnik, Maciej Nowicki (W9) sekretarz, Jerzy
Woch (W9) i Jerzy Bebejewski (ZP) cz³onkowie oraz
komisjê rewizyjn¹: Wojciech Kozielewski (W2) przewodnicz¹cy, Kazimierz Gryko (W2) i Tomasz Badura (W9)
cz³onkowie.
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W czasie trwania tej kadencji, w
zwi¹zku z zmian¹ stano-wiska
s³u¿bowego, zosta³ urlopowany z
pracy w zarz¹dzie kol. Jacek
Mañczak. Kiedy minê³a kadencja
pierwszego zarz¹du, 23 marca 2000
r., w zwi¹zku z reorganizacj¹ firmy
wydzieleniem szeregu nowych spó³ek wybrano nowy znacznie liczniejszy zarz¹d: Teresa Pietrzak
(W2) przewodnicz¹ca, Marek G³adkowski (W2) wiceprzewodnicz¹cy, Marek Agaciñski (W2), Tadeusz
Kosikowski (W2), Janusz Suszczyñski (W2), Marek Buchert (FPSz),
Andrzej Tomkowiak (FPSz), Iwona
Wojtkowiak (ZP), Aleksandra W³odarczak (ZP), Ma³gorzata Czechowicz-Szymkowiak (FSA), Jerzy Woch (FSA), Pawe³
Lehmann (FSA), Teresa Pieszak (CBR), Janusz BŸdziel
(W5), a tak¿e komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie: Wojciech
Kozielewski (W2) przewodnicz¹cy, oraz Kazimierz Gryko
(W2), Tomasz Badura (W9) Zbigniew Kêsy (ZP) i Danuta
Brzozowska (FSA) cz³onkowie.
W dniu 14 listopada 2002 r., w zwi¹zku z rezygnacj¹
Teresy Pietrzak z pe³nionej funkcji, odby³y siê wybory
nowego zarz¹du. Sk³ad nowego zarz¹du: Tadeusz Kosikowski (W2) przewodnicz¹cy, Kazimierz Gryko (W2) I
wiceprzewodnicz¹cy(sprawy organizacyjne i p³acowe),
Maciej Frankowski (W2) II wiceprzewodnicz¹cy (sprawy
socjalne), Janusz Tabisz (CBR) sekretarz oraz Ma³gorzata
Czechowicz-Szymkowiak (FSA), Jerzy Woch (FSA),
Marek Buchert (FPS), Pawe³ Nowaczyk (Servis) i Iwona
Wojtkowiak (ZP) cz³onkowie. Sk³ad komisji rewizyjnej:
Wojciech Kozielewski (W2) przewodnicz¹cy i Alicja No-

„Op³atek” w 2004 roku - stó³ prezydialny

wak (FPS)cz³onek.
W 2003 roku, w zwi¹zku ze zmian¹ stanowiska, Iwona Wojtkowiak zrezygnowa³a z funkcji cz³onka zarz¹du jak
równie¿ z cz³onkostwa ZZIT, a dokooptowana do zarz¹du
zosta³a Aleksandra W³odarczak (CBR), której powierzono
funkcjê skarbnika. W lutym 2005 r., w zwi¹zku ze zmian¹
stanowiska s³u¿bowego, wiceprzewodnicz¹cy Maciej Frankowski (W2) zrezygnowa³ z pracy w zarz¹dzie. W marcu
2005 r. do zarz¹du zosta³ dokooptowany kol. Wojciech
Wróblewski, który przyj¹³ prowadzenie spraw socjalnych.
Z funkcji cz³onka zarz¹du zrezygnowa³ ostatnio równie¿
Jerzy Woch. W rezultacie zarz¹d pracuje obecnie w sk³adzie 8 osób.

Mgr in¿. Andrzej Buxakowski
Ko³o SIMP nr 15
Centrum Badawczo Rozwojowe HCP

XXXVII Dni Ch³odnictwa

W

dniach 23-24 listopada 2005 r. odby³y siê w Rosnówku k/Poznania XXXVII Dni Ch³odnictwa nt.
”Aktualne tendencje w rozwi¹zaniach technicznych urz¹dzeñ i systemów ch³odniczych i klimatyzacyjnych”, organizowane przez Sekcjê Ch³odnictwa i Klimatyzacji Oddzia³u SIMP w Poznaniu oraz Systherm Ch³odnictwo i
Klimatyzacja Sp. z o.o. W konferencji bra³y udzia³ 72
osoby. Referaty wyg³aszali pracownicy wy¿szych uczelni
technicznych w tym Politechnik Koszaliñskiej, £ódzkiej,
Poznañskiej, Rzeszowskiej, Œl¹skiej, Warszawskiej,
Wroc³awskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a tak¿e placówek naukowo-badawczych takich jak:
Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku,
Centralny Oœrodek Ch³odnictwa w Krakowie czy Instytut
Przemys³u Miêsnego w Poznaniu. Znacz¹cy udzia³ w
konferencji stanowi³y referaty promocyjne takich firm jak
LG Electronic, DAIKIN, Euroduct, FACh Cieszyn,
Hibernatus i MARCOR. W corocznym spotkaniu brali
ponadto udzia³ projektanci, pracownicy eksploatacji, monta¿u i serwisów firm ch³odniczych i klimatyzacyjnych. Na
konferencji obecni byli równie¿ przedstawiciele firmy
Danfoss oraz DK- Kälteanlagen (Niemcy).

Obrady konferencji otworzy³, witaj¹c obecnych
cz³onków Komitetu Honorowego, Goœci oraz wszystkich
uczestników przewodnicz¹cy Sekcji Ch³odnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu dr in¿. Boles³aw
Gaziñski. Nastêpnie g³os zabra³ mgr Arkadiusz Dzier¿anowski G³. Specjalista w Departamencie Polityki Przemys³owej Ministerstwa Gospodarki i Pracy i zarazem cz³onek
Komitetu Honorowego konferencji omawiaj¹c problematykê zwi¹zan¹ z wdra¿aniem w ¿ycie Ustawy o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ oraz towarzysz¹cych
jej Rozporz¹dzeñ. Zwróci³ tak¿e uwagê na sprawê tzw.
f-gazów w tym czynnika ch³odniczego R134a.
Na konferencji w czasie 6 sesji wyg³oszono 28 referatów. W materia³ach konferencyjnych opublikowano 29
referatów, w tym 4 promocyjne. W stosunku do ubieg³ego
roku wzros³a iloœæ referatów wyg³oszonych i opublikowanych w materia³ach konferencyjnych. Dyskusja w
zale¿noœci od tematyki by³a zró¿nicowana. Niektóre z
referatów wzbudza³y b. du¿e zainteresowanie wywo³uj¹c
na sali burzliw¹ wymianê pogl¹dów miêdzy autorami a
s³uchaczami. Pe³ne teksty referatów mo¿na znaleŸæ w
materia³ach konferencyjnych XXXVII Dni Ch³odnictwa.
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W pierwszym dniu konferencji zaraz po zakoñczeniu
obrad i w drugim dniu po V sesji odby³a siê interesuj¹ca
dyskusja dotycz¹ca integracji œrodowiska ch³odniczego w
Polsce. Podkreœlano wagê w³aœciwego reprezentowania
bran¿y w czasie dynamicznie tworzonego ustawodawstwa
przystosowuj¹cego Polskê do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Podczas dyskusji na sali by³a obecna wiêkszoœæ
uczestników. Trwa³a ona ³¹cznie ponad dwie godziny i póŸniej kontynuowano j¹ w czasie kolacji w mniejszych zespo³ach. Stwierdzono, ¿e obecne organizacje, nawet te
dzia³aj¹ce aktywnie, takie jak Krajowe Forum Ch³odnictwa
czy Stowarzyszenie Serwis Polska nie s¹ odpowiednim reprezentantem ca³oœci bran¿y ch³odniczej i klimatyzacyjnej.
Z istniej¹cych organizacji dzia³a jeszcze Unia Polskie Ch³odnie Sk³adowe, Stowarzyszenie Producentów i
U¿ytkowników Urz¹dzeñ Ch³odniczych nie przejawiaj¹c
jednak ¿adnych inicjatyw. Pojawi³a siê zatem propozycja
powo³ania nowej organizacji , której za³o¿ycielami i zarazem cz³onkami by³yby dzia³aj¹ce w bran¿y organizacje,
instytucje, firmy oraz osoby. Tak¹ formê mog³aby mieæ
proponowana Fundacja (a mo¿e Korporacja/Zwi¹zek)
Polskie Ch³odnictwo i Klimatyzacja, której cz³onkami mogliby zostaæ producenci, wykonawcy, handlowcy i u¿ytkownicy urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych. W dyskusji wskazywano równie¿ na potrzebê stowarzyszania siê
specjalistów pracuj¹cych w bran¿y. SIMP, PZITS i inne
stowarzyszenia nale¿¹ce do NOT nie s¹ dla ch³odnictwa i
klimatyzacji w³aœciwe z uwagi na fakt, i¿ w tych stowarzyszeniach ch³odnicy stanowi¹ ma³y udzia³ iloœciowy i z tego
powodu nie s¹ dostrzegane ich interesy bran¿owe. Zdaniem
dyskutantów dla specjalistów bran¿y nale¿a³oby powo³aæ
Stowarzyszenie specjalistów ch³odnictwa i klimatyzacji do
którego wst¹piæ mogliby wszyscy pracuj¹cy w bran¿y in¿ynierowie, technicy, ekonomiœci i technolodzy. W³adze
takiego stowarzyszenia reprezentowa³yby wszystkich specjalistów pracuj¹cych w szeroko pojmowanej bran¿y ch³odnictwa i klimatyzacji.

W drugim dniu dyskutowano o organizacji konferencji naukowo-technicznych pod patronatem MICh Stwierdzono koniecznoœæ organizowania cyklicznych konferencji pod patronatem tej instytucji. Wspomniano , ¿e w pañstwach znacznie mniejszych od Polski i o mniejszym
potencjale naukowo- technicznym np. w S³owacji, Czechach a nawet na Bia³orusi takie konferencje siê odbywaj¹.
Zgromadzeni zaproponowali, aby funkcjê naukowego prezydenta konferencji powierzyæ dr in¿. D. Butrymowiczowi, który z ramienia KFCh utrzymuje dobre kontakty z
MICh. Prace organizacyjne podj¹³ siê koordynowaæ B.
Gaziñski z Poznania, z którego inicjatywy t¹ dyskusjê
podjêto. Zaproponowano nastêpuj¹c¹ tematykê konferencji: Procesy termodynamiczne i wymiana ciep³a w urz¹dzeniach ch³odniczych i klimatyzacyjnych. Kolejny problem
to podjêcie starañ, aby jednostk¹ koordynuj¹c¹ dla bran¿y
by³o Ministerstwo Gospodarki, a nie jak dotychczas
Ministerstwo Rolnictwa. Rolnictwo jest wa¿nym odbiorc¹
i u¿ytkownikiem produktów, urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych i klimatyzacyjnych, jednak aktualnie problemami ch³odnictwa i klimatyzacji jest bardziej zaanga¿owane
Ministerstwo Gospodarki. Osob¹ kompetentn¹ jest
Arkadiusz Dzier¿anowski z którego pracy nad ustaw¹ tzw.
ozonow¹ wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi ch³odnicy s¹ usatysfakcjonowani.
Ponadto œrodowisko oczekuje od ZG SIMP pisma
do Ministerstwa Rolnictwa o odwo³anie p. A. Sokulskiego
z Mich-u. Proponuje siê, aby przywróciæ dr Michniewicza
jako przedstawiciela Polski w Miêdzynarodowym Instytucie Ch³odnictwa. Drugim kandydatem znanym w MICh i
ciesz¹cym siê autorytetem ch³odników jest dr in¿. D. Butrymowicz z Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN w
Gdañsku.

Dr in¿. Boles³aw Gaziñski
Dr in¿. Grzegorz Krzy¿aniak

Noworoczne Zebranie
Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu

T

radycj¹ sta³o siê, ¿e ka¿dego roku w styczniu Zarz¹d
Oddzia³u SIMP w Poznaniu organizuje Noworoczne
Spotkania z udzia³em przewodnicz¹cych wszystkich jednostek organizacyjnych, cz³onków w³adz Oddzia³u Poznañskiego, zas³u¿onych dzia³aczy stowarzyszenia i zaproszonych goœci.
Zebranie Noworoczne roku 2006 odby³o siê 15
stycznia w Domu Technika. Otwarcia zebrania dokona³
Prezes Oddzia³u Piotr Janicki, który nastêpnie omówi³
osi¹gniêcia poznañskiego SIMP-u w 2005 roku i przedstawi³ g³ówne cele dzia³ania na rok 2006. Wspomnia³ o Sesji
Jubileuszowej poœwieconej 70 leciu dzia³alnoœci SIMP w
Poznaniu, która w opinii jej uczestników by³a znacz¹cym
wydarzeniem w dziejach naszego Oddzia³u. Wziê³y w niej
tak¿e udzia³ najwy¿sze w³adze miasta, województwa,
SIMP, prezesi zaprzyjaŸnionych Oddzia³ów SIMP, oraz
prezesi ponad 30 firm z Wielkopolski.

Tradycyjnie podczas spotkañ noworocznych wrêczane s¹ odznaczenia stowarzyszeniowe i certyfikaty rzeczoznawcom. Tym razem prezes oddzia³u wrêczy³ Medale
za Zas³ugi dla naszego oddzia³u w minionych 70 latach kolegom, którzy nie otrzymali ich podczas Sesji Jubileuszowej. Medale trzymali:
- Mieczys³aw Brock
- Zbigniew Ciupiñski
- Boles³aw Gaziñski
- Edward Ostrowski
Nastêpnie uczestnicy spotkania dziel¹c siê op³atkiem sk³adali sobie ¿yczenia Noworoczne, co zakoñczy³o
czêœæ oficjaln¹ i rozpoczê³o spotkanie towarzyskie przy
lampce wina. Po trzech godzinach uczestnicy spotkania
uznali, ¿e Zebranie Noworoczne mo¿na zakoñczyæ.

PJan
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Noworoczny toast

Medal otrzyma³
Kol. Edward Ostrowski

Najm³odsi uczestnicy spotkania
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Kolega mgr in¿. Edward Pietrzak
(wspomnienie poœmiertne)
1930 - 2005

W

Od 1960 roku by³ cz³onkiem Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich, w³¹czaj¹c siê
aktywnie w nurt dzia³alnoœci stowarzyszeniowej. Przeprowadza³ liczne odczyty i prelekcje w ko³ach SIMP.
Anga¿owa³ siê w tworzenie nowych struktur organizacyjnych stowarzyszenia, mobilizowa³ cz³onków do
spo³ecznych czynów na rzecz odbudowy Zamku w
Rydzynie oraz budowy Domu Technika w Kaliszu.
W roku 1991 przechodzi na emeryturê. Jednak
uwzglêdniaj¹c potrzeby zak³adu wykonuje pracê w charakterze t³umacza jêzyka francuskiego. T³umaczeñ dokonywa³ równie¿ dla jednostki gospodarczej SIMPKAL.
Za dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ wyró¿niony
zosta³ odznaczeniami pañstwowymi, resortowymi, lokalnymi i stowarzyszeniowymi.
Miêdzy innymi otrzyma³:

dniu 17 grudnia 2005 roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ kolega mgr in¿. Edward Pietrzak, pogr¹¿aj¹c w g³êbokim smutku szerokie grono kolegów, cz³onków Oddzia³u Kaliskiego Stowarzyszenia In¿ynierów i
Techników Mechaników Polskich.
Kolega mgr in¿. Edward Pietrzak urodzi³ siê 28
paŸdziernika 1930 r. w miejscowoœci Domont we Francji.
Tam ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W 1946 r. przerwa³
naukê zawodu i wraz z rodzin¹ przyjecha³ do Polski.
Dalsz¹ edukacjê kontynuowa³ w Kaliszu w Technikum Mechanicznym, które ukoñczy³ w 1952 r. uzyskuj¹c dyplomu technika mechanika. W tym samym roku
przeniós³ siê do Wroc³awia, gdzie podj¹³ z nakazu pracê
w Zak³adach Lotniczych na Psim Polu. Jednoczeœnie
rozpocz¹³ studia na Politechnice Wroc³awskiej, któr¹ ukoñczy³ w 1958 r. uzyskuj¹c dyplom in¿yniera mechanika. Po
ukoñczeniu studiów powróci³ do Kalisza, gdzie podj¹³
pracê w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego na stanowisku kierownika Laboratorium Metalurgicznego. Pracowa³ na tym stanowisku przez okres 15 lat, by nastêpnie
obj¹æ funkcjê zastêpcy Szefa Kontroli Jakoœci, któr¹ pe³ni³
nieprzerwanie do odejœcia na emeryturê. Swoje aspiracje
zawodowe uwieñczy³ w 1966 r. obron¹ pracy magisterskiej
na Politechnice Wroc³awskiej, uzyskuj¹c dyplom magistra
in¿yniera mechanika.
Zdobyt¹ wiedzê fachow¹ kol. Edward Pietrzak
potrafi³ racjonalnie wykorzystywaæ na powierzonych mu
stanowiskach pracy. Posiada³ autorytet i uznanie wœród
pracowników i kolegów.

-

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
Medale 30 i 40lecia Polski Ludowej

Srebrn¹ i Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê SIMP
W dniu 22 grudnia 2005r. po¿egnaliœmy na zawsze Kolegê
mgr in¿. Edwarda Pietrzaka, który na d³ugo pozostanie w
naszej pamiêci.

Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP
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Kolega Zbyszko Jerzy Wiœniewski
1921 - 2005

W

dniu 1 wrzeœnia 2005 roku po¿egnaliœmy na Cmentarzu w Lusowie kolegê prof. dr. in¿. Zbyszko
Wiœniewskiego, cz³owieka wielce szlachetnego, prawego i
oddanego nauce a w szczególnoœci mechanice. Dzieñ ten
pozostanie na d³ugo w pamiêci kolegów z by³ego ko³a
SIMP nr 37 przy Instytucie Obróbki Plastycznej oraz Sekcji
Obróbki Plastycznej.
Zbyszko Jerzy Wiœniewski urodzi³ siê 21 maja 1921
r. w Poznaniu. Ojciec jego Zygmunt, wspó³za³o¿yciel w
1919 r. Fabryki Obrabiarek "WIEPOFAMA" w Poznaniu,
pokierowa³ zainteresowaniami syna, ucz¹c go mi³oœci do
zawodu in¿yniera mechanika.
Do roku 1938 uczy³ siê w gimnazjum ogólnokszta³c¹cym dr. B. Czajkowskiego, w którym z³o¿y³ ma³¹ maturê, a nastêpnie kontynuowa³ naukê w pañstwowym Liceum Mechanicznym i Elektrycznym w Poznaniu.
Po klêsce wrzeœniowej (1939 r.), w wyniku zamkniêcia szkó³ przez niemieckich okupantów, represyjnym wyrzuceniu rodziny z mieszkania, pracowa³ w Zak³adzie
Mechanicznym "FRABA" w Poznaniu do 1941 roku w
charakterze pomocnika œlusarza. W nastêpnym roku zosta³
zaanga¿owany w charakterze kreœlarza w niemieckim zak³adzie "ERGE-MOTOR" w Poznaniu, które stanowi³o filiê
zak³adów lotniczych Focke-Woulf. W tym okresie uzupe³nia³ swoje wiadomoœci nie tylko techniczne, ale przez
samokszta³cenie, humanistyczne.
Po wyzwoleniu Poznania jako eksternista zda³ maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kantego, pracuj¹c jednoczeœnie w Biurze Konstrukcyjnym G³. Warsztatów PKP w Poznaniu oraz podejmuj¹c studia w Szkole
In¿ynierskiej w Poznaniu, któr¹ ukoñczy³ w 1948 r., uzyskuj¹c dyplom in¿yniera mechanika.
Jeszcze jako student we wrzeœniu 1947 r. otrzyma³
propozycjê pracy w Szkole In¿ynierskiej w charakterze
asystenta prowadz¹cego æwiczenia w zakresie konstrukcji
przyrz¹dów i uchwytów. W 1952 r. prof. Bronis³aw Kiepuszewski powierza mu zorganizowanie nowoczesnego laboratorium obróbki skrawaniem na bazie dawnych Warsztatów Mechanicznych Szko³y In¿ynierskiej. Prowadzone
æwiczenia owocuj¹ skryptem pt. "Materia³y do æwiczeñ z
laboratorium obróbki skrawaniem" (wyd. Politechniki Poznañskiej 1956).

Po uzyskaniu przez Szko³ê In¿yniersk¹ pe³nych praw
akademickich i przemianowaniu jej na Politechnikê Poznañsk¹, otrzyma³ funkcjê adiunkta prowadz¹cego æwiczenia i
wyk³ady z obróbki skrawaniem, konstrukcji narzêdzi, technologii budowy maszyn oraz pasowañ. W 1956 r. uzyska³ tytu³ magistra za prac¹ pt.: "Dynamiczny pomiar
nacisków pras mechanicznych", dla realizacji której zbudowa³ stanowisko badawcze wyposa¿one w pierwszy w
Politechnice Poznañskiej zaprojektowany i wykonany
3-kana³owy mostek pomiarowy do pomiarów tensometrycznych. W tym okresie nastêpuje zdecydowana zmiana
kierunku jego dalszej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej obejmuj¹cej wy³¹cznie technologiê obróbki plastycznej w Katedrze Politechniki Poznañskiej, prowadzonej
przez prof. Feliksa Tychowskiego.
Wybór tej specjalizacji jest zgodny z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w Instytucie Obróbki
Plastycznej (INOP), w którym od 1963 r. pe³ni³ funkcjê
kierownika Zak³adu T³oczenia.
Na Politechnice Poznañskiej awansowa³ do stopnia
starszego wyk³adowcy (1959-1974). Po obronie pracy
doktorskiej (1967) pt. "Wartoœæ odkszta³ceñ i schemat
naprê¿eñ w procesie skrawania", której promotorem by³
prof. Bronis³aw Kiepuszewski, zosta³ w Politechnice Poznañskiej docentem kontraktowym (1974-1978), a w roku
1979, po tragicznej œmierci prof. F. Tychowskiego, zosta³
mianowany przez Radê Pañstwa profesorem nadzwyczajnym, sprawuj¹c do 1982 r. funkcjê kierownika Zak³adu
Obróbki Plastycznej w Instytucie Technologii Metali
Politechniki Poznañskiej.
W ci¹gu swojej dzia³alnoœci naukowej, badawczej i
dydaktycznej ³¹czy teoriê z praktyk¹, uzyskuj¹c 30 patentów i wzorów u¿ytkowych, wdro¿onych w przemyœle
krajowym i za granic¹. Wykona³ ok. 180 prac oryginalnych
i ekspertyz, które opublikowa³ w czasopismach naukowych i technicznych; by³ promotorem 125 prac dyplomowych w Politechnice Poznañskiej na Wydziale Budowy
Maszyn (in¿ynierskich i magisterskich), czterech prac
doktorskich; wszystkie prace zosta³y obronione. Ponadto
recenzowa³ 10 dysertacji doktorskich.
Do wa¿niejszych, oryginalnych osi¹gniêæ naukowych nale¿y zaliczyæ prace:
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1. „Metodyka i okreœlenie odkszta³ceñ i schematu naprê¿eñ
w procesie skrawania”,
2. „Analiza naprê¿eñ w procesie ci¹gnienia z przewijaniem
- optymalny zarys krawêdzi roboczej tulei ci¹gowej”,
3. „Parametry technologiczne dla procesów obci¹gania, rozpêczania pow³ok, ci¹gnienia przez 2 matryce”,
4. „Konstrukcja i wdro¿enie obci¹garek uniwersalnych typu OW i GH”,
5. „Typoszereg 4 odcinarek wahad³owych OW do automatycznego ciêcia prêtów ( 10, 20, 31,5, 40 mm), z równoczesnym skrêcaniem (rozwi¹zanie unikalne w technice patenty)”.
By³ autorem nadwozia samochodu "WARTA” dla
potrzeb rolnictwa. Uczestniczy³ czynnie przy opracowaniu
nowej wersji samochodu "WARTA II" dla rolnictwa, nazwanego w wyniku konkursu, „TARPANEM”. Uwa¿a³ to
za szczególnie wa¿ne przedsiêwziêcie gdy¿ na zrêbach Fabryki Samochodów Rolniczych TARPAN wyros³a fabryka
koncernu Volkswagena, która zatrudnia tysi¹ce pracowników.
Uzyska³ liczne nagrody, m.in.: Nagrod¹ M.Sz.W.N.T
(temat: T³oczenie narzêdzi ze stali szybkotn¹cej - 1980) i
inne, odznaczenia pañstwowe, medale (Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia) oraz odznaki: honorowe SIMP, NOT,
Województwa Poznañskiego, Miasta Poznania, Odznakê
prof. H. Mierzejewskiego.
W latach pracy na uczelni i w INOP bra³ udzia³ w
krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach na-

ukowych oraz praktykach (m.in. Stypendium ONZ 1963,
RFN - Walfsburg, Kassel, Hanower, Stutgart). Wielokrotnie by³ cz³onkiem Rad Naukowo-Technicznych w zak³adach i instytucjach na terenie Poznania (Metalplast,
ZORPOT SIMP, INOP, F.S.R. TARPAN, Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej). Od 1996
by³ powo³any w sk³ad Komisji Budowy Maszyn PAN. Kilkakrotnie by³ wybierany przewodnicz¹cym Sekcji Obróbki Plastycznej SIMP, a od 1992 r. ko³a nr 37 SIMP przy
INOP. Inicjator i organizator Krajowej Konferencji Nauk.Techn. pt. "Konstrukcja i Technologia Wyt³oczek i Wyprasek" - konferencja odbywa siê z udzia³em zagranicznych
goœci w maju, co 2 lata.
Do ostatnich swoich dni by³ czynny zawodowo. Oto
zdjêcie z grudnia 2004 z Seminarium na Politechnice
Poznañskiej.
Za swoich nauczycieli uwa¿a³ profesorów: Feliksa
Tychowskiego, Bronis³awa Kiepuszewskiego, Zdzis³awa
Marciniaka, Tadeusza Pe³czyñskiego oraz in¿yniera Paula
Schendla. Inne zainteresowania Profesora to literatura historyczna, religia, muzyka.
Po¿egnaliœmy naszego kolegê, cz³owieka bezgranicznie oddanego pracy twórczej i stowarzyszeniowej, wieloletniego nauczyciela m³odzie¿y akademickiej.

A. Czekaj
Sekcja Obróbki Plastycznej
SIMP Poznañ
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Rozwój technik wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE)
Czêœæ I

Wykaz prac Ÿród³owych:
1. Sun &Wind Energy International, nr 2 z II pó³rocza 2005 (www.sunwindenergy.com).
2. Renewable Energie Innovation for the future, 2004 r. (www.bmu.de).
3. Renewables made in Germany, 2005 r. (www.renewables-made-in-germany.com).
4. Umweltpolitik Erneuerbare Energien in Zahlen Stand: Juni 2005 (www.bmu.de).
5. Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne „Poleko 2005” listopad 2005 Poznañ, materia³y techniczne wystawców.
6. Rogulska Magdalena, Jaworski £ukasz: Stan wykorzystania bioenergii w Polsce i perspektywy rozwoju, „Polagra”
Poznañ, Sympozjum 7.10.2005.
7. Materia³y z konferencji „Optoelektronika 2005”, referat P8 Krzemowe ogniwa s³oneczne, MTP „Innowacja,
Technologie, Maszyny” Poznañ 2005.
8. Klugmann Eugeniusz, Klugmann-Radziemska Ewa: Alternatywne Ÿród³a energii, Energetyka fotowoltaiczna, Wyd.
Ekonomia i Œrodowisko Bia³ystok 1999 r.
9. Smolec W³odzimierz: Fototermiczna konwersja energii s³onecznej, PWN Warszawa 2000 r.
10. Lewandowski Witold: Proekologiczne Ÿród³a energii odnawialnej, WTN Warszawa 2002 r.
11. Wiœniewski Grzegorz, Go³êbiowski Stanis³aw, Gryciuk Marian: Kolektory s³oneczne poradnik wykorzystania energii
s³onecznej, Centr. Oœr. Inf. Budownictwa, Warszawa 2001r.
12. Rylewski Eugeniusz: Energia w³asna. Nowoczesne rozwi¹zania budownictwa nisko-energetycznego, Agencja
Informacyjno Wydawnicza „TINTA” Warszawa 2002 r.
13. Energia s³oneczna w budownictwie. Sympozjum firmy „PITERN” (www.pitern.pl) 2004 r.
14. Czysta Energia nr nr 3/2004, 5/2005, 7 8/2005, 2/2006 „Abrys” Poznañ (www.abrys.pl).
15. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, nr 3 6 /2005, Wyd. FBE Poznañ, ul Koœciuszki 79.
16. Pietruszko Stanis³aw: Natura pod napiêciem, Œwiat Techniki nr 1/2005, Wyd. WSiP
17. Wiedza i ¯ycie nr 9/2005, Wyd. Pruszyñski Media.
18. Publikacje „Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej” Warszawa (www.ecebrec.pl)
19. Broszury i publikacje internetowe projekt „Zielona Energia” (www.zielonaenergia.pl)
20. Wójcik Wies³aw Urz¹d Regulacji Energetyki: Odnawialne Ÿród³a energii na gospodarczej mapie Polski, Warszawa
czerwiec 2005 (www.ure.gov.pl).
21. Œwiat Energii nr 6/2005, Wyd. „Migut Media” S.A. (www.elektrimvolt.pl).
22. Œwiat Nauki nr 10/2005, Wyd. WSiP.
23. Internetowe tematyczne serwisy informacyjne.
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