65 -lecie Oddziału SIMP w Szczecinie
W dniu 10 kwietnia 2011 r. minęła 65 rocznica utworzenia Oddziału SIMP w Szczecinie.
Oddział powstał na terenie późniejszej fabryki produkującej już obecnie kultowe motocykle
„Junak”. Tak się złożyło, że fabryka została zamknięta i też w obecnym roku zrównano z ziemią
oprócz zabytkowego budynku – biurowca przy wejściu do którego w 50-tą rocznicę powstania
SIMP w Szczecinie, zawieszono tablice pamiątkową.
Wracając do obchodów jubileuszowych, to uroczysta sesja poświęcona 65-lecia SIMP w Szczecinie
i 130 – rocznicy urodzin założyciela naszego stowarzyszenia prof. inż. H. Mierzejewskiego, odbyła
się w dniu 21 października 2011 r. w Hotelu Radisson Blu położonego w centrum miasta.
Na sesje przybyło 65% członków z Oddziału liczącego 220 osób. Zaproszono też kolegów
bardzo czynnych w naszej organizacji w latach 60 i 70 tych, którzy z racji wieku i innych
okoliczności nie mieli dłuższego kontaktu ze Stowarzyszeniem jak kol. kol. Zbigniew
Gniewoszewski, Henryk Grabowski i Witold Marski.
Z zaproszonych gości przybyli i uświetnili sesję, przewodniczący Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego dr inż. Marek Tałasiewicz oraz vice prezydent m. Szczecin Bogdan
Jaroszewicz. Wojewoda i Marszałek Województwa nie mogli przybyć, przysłali listy gratulacyjne.
Z organizacji inżynierskich NOT reprezentowali Prezes Rady dr inż. Piotr Szymczak i sekretarz
Żaneta Bąkowska. Pani prezes Oddziału PZiTB dr inż. Maria Kaczyńska będąc w tym czasie w
Warszawie przekazała stosowy list gratulacyjny. Natomiast
zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich (pierwszych lub chiefów)
reprezentował mocny skład, a w nim: prezes honorowy dr inż. Stanisław Kuszmider, prezes Marceli
Stelmaszczuk oraz dr inż. Zbigniew Łosiewicz.
Prezesa SIMPu z powodu jego choroby reprezentował kol. Włodzimierz Fleischer,
jednocześnie reprezentujący macierzysty Oddział w Gorzowie Wlkp. jako jego prezes.
Koledzy drugiego sąsiedniego Oddziału czyli Koszalina przybyli w mocnym trzy osobowym
składzie: Janusz Mytko – prezes honorowy Oddziału, Ryszard Osiowy - prezes Oddziału oraz
sekretarz Waldemar Sówka - sekretarz
Sesje prowadził prezes Oddziału SIMP Zbigniew Neumann, a w prezydium zasiadali członek ZG
SIMP Włodzimierz Fleischer i prezes honorowy Oddziału Jan Jęczkowski.
Po stosownych audiowizualnych referatach o tematyce którym poświęcona była sesja oraz
wystąpieniach gości w kolejności: Marek Tałasiewicz, Bogdan Jaroszewicz, Piotr Szymczak,
Marceli Stelmaszczuk, dr inż. Zbigniew Łosiewicz prodziekan, w imieniu nie mogącego przybyć
dziekana Wydziału Techniki Morskiej w Zachodnim Uniwersytecie Technologiczny prof. dr
hab.inż. Bogusława Zakrzewskiego (członka naszego stowarzyszenia), Jan Mytko i Włodzimierz
Fleischer, wręczono odznaczenia Stowarzyszeniowe.
Zarząd Główny SIMP na wniosek naszego Zarządu Oddziału przyznał najwyższe
wyróżnienie w Stowarzyszeniu, Odznaki Honorowe im. H. Mierzejewskiego dwóm kolegom:
Jerzemu Neja ( 60 lat w SIMP) i Romanowi Niemczykowi (56 lat w SIMP).
Kolega Bohdan Korzański długoletni sekretarz koła seniorów został wyróżniony odznaką
zasłużonego seniora SIMP.
W roku 2011 minęło 50 lat przynależności do SIMP kol. kol. prof. Mieczysława Hann, Jana
Lietza, Henryka Tupajki. Kolegom tym zostały wręczone okolicznościowe dyplomy za wkład pracy
w rozwoju techniki i stowarzyszenia, nadane przez ZG SIMP.
Także w roku naszego jubileuszu minęło 85 lat życia kolegom Tadeuszowi
Komorowskiemu, Jerzemu Neja i Stanisławowi Wesołowskiemu - równolatkom naszego
Stowarzyszenia, którym wręczono stosowne dyplomy nadane przez ZG. SIMP.
Wręczono legitymacje dwojgu nowym członkom SIMP (poprawnie politycznie) kol.
Wandzie Hajkowskiej i kol. Rafałowi Matuszakowi.
Odznaki i dyplomy wręczyli: członek ZG SIMP kol. Włodzimierz Fleischer i członek honorowy
SIMP i honorowy prezes Oddziału kol. Jan Jęczkowski.

Ostatnim punktem oficjalnym sesji była promocja, w zasadzie już niepotrzebna, bowiem
dużo kolegów miało książki w rękach, czyli „Lesław Górniewicz. Twórca szczecińskiego ośrodka
projektowania statków. Członek honorowy SIMP”.
Dwa „pierwsze” egzemplarze 160 stronnicowej książki autor Zbigniew Neumann wręczył synowi
Leszka Górniewicza – Jerzemu oraz wnuczce Liwii.
[Trzeba wspomnieć, że w dniu 5 grudnia 2009 r. na domu przy ul. Jarowita 5, w którym mieszkał
L. Górniewicz oraz dwaj Jego koledzy, docenci: Mikołaj Thierry i Mieczysław Wesołowski
umieszczono poświęconą Im tablicę pamiątkową ufundowaną przez Oddział SIMP].
Z.N.
Kilka zdjęć z uroczystości zamieszczono w „galerii”.

