
Warszawa, dn. 20.03.2014 
 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Sekcji Spawalniczej OW SIMP  

w okresie 08.04.2010 – 20.03.2014 r. 
 

Celem sprawozdania jest przedłożenie Członkom Sekcji jej działalności w 
okresie kończącej się 4. letniej kadencji, a w szczególności podsumowanie i ocena 
działań Zarządu.  
 

W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 08.04.2010 roku, Zarząd Sekcji 
ukonstytuował się w 7-osobowym składzie i z podziałem obowiązków, jak poniżej: 

Kazimierz Ferenc  - prezes Zarządu Sekcji, 
Adam Ogrodnik  - zastępca prezesa Zarządu; współpraca z przemysłem,  
Tomasz Chmielewski - organizacja odczytów i spotkań Członków Sekcji, 
Roman Kolanek - skarbnik, 
Robert Niwiński -kontakty z władzami SIMP (OW SIMP, ZG SIMP, Sekcja 

Naukowo - Techniczna SIMP),  
Piotr Zieliński -organizowanie wycieczek technicznych, 
Marek Żubrowski  -sekretarz Zarządu Sekcji. 

 
W końcu 2012 roku do Zarządu dokooptowano kolegę Dariusza Golańskiego i 
powierzono Mu nadzór nad stroną internetową OW SS SIMP oraz koordynowanie 
współpracy Sekcji z grupą spawalników - naukowców i studentów Wydziału 
Inżynierii Produkcji PW.  
 

Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego w efekcie podjętej uchwały 
powierzyli naszemu koledze Janowi Grzebalskiemu funkcję Honorowego Prezesa 
Sekcji Spawalniczej Oddziału Warszawskiego, co niewątpliwie podniosło jej prestiż i 
efektywność działań. Dziękujemy Mu za pomoc i prosimy o kontynuację. 
 

Na początku kadencji Sekcja liczyła około 80 członków i tyluż jest w niej 
obecnie. Uważamy, że utrzymanie takiego stanu przez cztery lata nie jest porażką, 
biorąc pod uwagę istniejące w społeczeństwie tendencje i zainteresowania. W 
porównaniu z liczbą członków w innych oddziałach Sekcji Spawalniczej w kraju 
jesteśmy na drugim miejscu, po Wrocławiu. Jesteśmy też najliczniejszą Sekcją w 
Oddziale Warszawskim SIMP i, co warto podkreślić – a czynią to władze SIMP-u, 
najbardziej prężną. 
 

Godny uwagi jest też fakt, że spory udział członków naszej Sekcji stanowią 
ludzie młodzi, wśród nich studenci. W tym miejscu pozwolimy sobie na skierowanie 
przesłania do nowego Zarządu, aby skupiał w Sekcji jeszcze więcej młodych 
spawalników. Dla nich powinna to być nie tylko platforma pozyskiwania wiedzy, ale 
również wymiany doświadczeń zawodowych, oceny rynku pracy i jej poszukiwania. 
Można tu ciekawie i z pożytkiem spędzić czas w gronie kolegów. 
 

Pozwólcie Koledzy - w kontekście członkowstwa w naszym stowarzyszeniu - 
zwrócić Waszą uwagę na sprawę smutną. W czasie tej kończącej się kadencji odeszło 



na zawsze z naszego grona kilku kolegów spawalników (Ryszard Rodziewicz, 
Stanisław Piwowar, Andrzej Dzikielewski, Maciej Nowakowski). Dla naszego 
stowarzyszenia szczególnie nieodżałowaną stratą było odejście prof. Stanisława 
Piwowara - który pomimo słusznego wieku poświęcał Sekcji bardzo wiele czasu i 
energii. Profesor Piwowar był niestrudzonym propagatorem spawalnictwa i 
animatorem naszych działań. Za te przymioty cenimy Go i będziemy długo pamiętać. 
 

Zasadniczą formą naszej działalności profesjonalnej i towarzyskiej są od lat 
odczyty, głównie na tematy spawalnicze. Regularnie organizowaliśmy w każdym 
kwartale 3 odczyty. W tej kadencji było ich 36, bo nie organizujemy ich w okresie 
urlopowo-wakacyjnym. Uczestniczyło w nich ok. 640 osób, czyli średnio ok. 17 
słuchaczy na odczyt. Tematykę dobieraliśmy tak, aby wzbudzała zainteresowanie. 
Pewnie tak było, bo zawsze mieliśmy kilku zaprzyjaźnionych słuchaczy nie będących 
spawalnikami. Prelegentami byli zarówno doświadczeni fachowcy z przemysłu i 
(rzadziej) naukowcy.  

Ponadto - przy okazji odczytów - organizowaliśmy spotkania towarzyskie 
integrujące naszą społeczność, np. przed świętami Bożego Narodzenia oraz corocznie 
na początku maja obchodziliśmy Dzień Spawalnika. Warto zauważyć, że to z naszej 
inicjatywy Zarząd Krajowej Sekcji Spawalniczej SIMP podjął uchwałę i ustanowił 
dzień ósmy maja Dniem Spawalnika.  
 

Początkowe kłopoty z pozyskaniem odpowiedniej sali do spotkań udało się 
przezwyciężyć dzięki zrozumieniu i pomocy Pana Dziekana Wydz. Inżynierii 
Produkcji PW, prof. Andrzeja Kolasy, naszego kolegi spawalnika. 
 

Mniej korzystne wyniki uzyskiwaliśmy w organizowaniu wycieczek do 
zakładów i instytucji związanych ze spawalnictwem, ale także nie związanych z 
naszym profilem. Łącznie zorganizowaliśmy 26 wycieczek, w których wzięło udział 
nieco ponad 200 osób.   
 

W grudniu ubiegłego roku - wspólnie z Zakładem Inżynierii Spajania - 
zrealizowaliśmy uchwałę podjętą w czasie obchodów jubileuszowych 60-lecia 
powstania Katedry Spawalnictwa na Politechnice Warszawskiej (1951). Uchwała 
dotyczyła renowacji rzeźby spawanej autorstwa Pani Eweliny Michalskiej, 
zatytułowanej „Dzwony Kampinosu,” i zainstalowaniu na jej cokole tablicy 
pamiątkowej. Rzeźba ta jest jednym z niewielu ocalonych egzemplarzy 
prezentowanych na unikalnym Warszawskim Biennale Rzeźby w Metalu na Woli w 
roku 1968. Została uratowana przed złomowaniem i przetopieniem jej w Hucie 
Warszawa, a następnie umiejscowiona przed gmachem NT. Obiema akcjami kierował 
prof. Stanisław Piwowar, co jest zaznaczone w treści tablicy. 
 

Sekcja nasza od trzech lat, tj. od początku istnienia akcji zwanej Warszawskimi 
Dniami Techniki bierze udział w jej organizowaniu, przyczyniając się do 
propagowania osiągnięć naukowo-technicznych. 
  

Występowaliśmy corocznie do Zarządu Ogólnopolskiego Sekcji Spawalniczej 
SIMP o uhonorowanie medalem im. S. Olszewskiego spawalników i organizacje, 
które przyczyniły się do rozwoju spawalnictwa. Wyróżnienie to otrzymali: 
− Prof. dr inż. Witold Milewski (2011r.) 
− Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej (2011 r.) 
− Urząd Dozoru Technicznego (2011 r.) 



− Mgr inż. Jan Kielczyk (2012 r.) 
− Inż. Adam Matulka (2012 r.) 
− Dr inż. Norbert Pikor (2012 r.) 
− Mgr inż. Witold Klimczewski (2013 r.) 
− Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara (2013 r.) 
− Mgr inż. Wojciech Zakolski (2013 r.) 
− Rywal-RHC sp. z o.o. (2013 r.) 
− Mgr inż. Jarosław Barwicki (2014 r.) 
− Mgr inż. Marek Dobrowolski (2014 r.) 
− Mgr inż. Andrzej Wałcerz (2014 r.) 

 
Kilku Kolegów Sekcji pełni istotne i zaszczytne funkcje w naszych nadrzędnych 

organizacjach. Członkami Zarządu Krajowej Sekcji Spawalniczej SIMP są koledzy:  
Andrzej Kolasa, Tomasz Chmielewski, Robert Niwiński, Adam Ogrodnik i Kazimierz 
Ferenc. W Zarządzie Oddziału Warszawskiego SIMP kolega Robert Niwiński jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej, kolega Marek Żubrowski sekretarzem Zarządu, a kol. 
Konrad Cichowicz wiceprezesem ds. Kół, Sekcji, Towarzystw i Klubów.  

 
Zaangażowani w pracy związkowej koledzy byli wyróżniani przez SIMP i NOT. 

Prestiżową odznakę im. prof. Henryka Mierzejewskiego w roku 2010 otrzymał kol. 
Robert Niwiński, a kol. T. Chmielewski srebrną honorową odznakę SIMP. 
 

W imieniu Zarządu Sekcji i własnym pragnę podziękować za współpracę w 
mijającej kadencji wszystkim Kolegom, którzy przyczynili się do realizacji 
zamierzonych zadań oraz za tworzenie dobrej atmosfery i koleżeńskich stosunków. 
Oby w przyszłości były one jeszcze lepsze. 
 
    W imieniu Zarządu Sekcji Spawalniczej OW SIMP 
 
    Kazimierz Ferenc  -  prezes  
 


