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HISTORIA ODDZIAŁU SIMP W WAŁBRZYCHU 
 
 
I.POCZĄTKI 
 
Od roku 1946 inżynierowie i technicy z powiatu wałbrzyskiego należeli do Oddziału 
Wrocławskiego, który formalnie działał od początku reaktywowania Stowarzyszenia po 
zakończeniu działań wojennych i koordynował pracę kół zakładowych w całym województwie. W 
miarę postępującej odbudowy zakładów i firm i rozszerzania się działalności Stowarzyszenia, 
Zarząd Główny SIMP wydzielił z obszarów województwa wrocławskiego okręgi o specyficznej 
strukturze przemysłowej, tworząc odrębne Oddziały SIMP. I tak w maju 1951 roku powstał nasz 
Oddział, który liczył wtedy 3 Koła i 53 członków. 
Stan liczbowy Oddziału powiększał się z roku na rok, osiągając w 1956 roku szczytową liczbę 16 
Kół i 495 członków. 
Początkowe lata działalności były trudne. Brak doświadczenia w stosowaniu skutecznych metod 
pracy, niewykształcony model pracy społecznej oraz chaos i brak systematyczności w działaniach 
sprawiły, iż działalność Zarządu Oddziału miała charakter dorywczy. Można powiedzieć, że lepiej 
pracowały Koła niż Zarząd. Mimo braku koordynacji poszczególne Koła organizują odczyty o 
tematyce interesującej macierzyste zakłady przemysłowe oraz współdziałają z Klubami Techniki i 
Racjonalizacji, pomagając w opracowywaniu i ocenie wniosków racjonalizatorskich. 
Przełom w życiu społecznym w 1956 roku zastał władze Oddziału nieprzygotowane do 
pozytywnego entuzjazmu, który ogarnął wówczas inteligencję techniczną, widzącą w tym 
przełomie wielką szansę dla siebie. Stąd, w roku 1957 zaczyna się odpływ członków 
Stowarzyszenia, a ich liczba spadła do 200 osób. 
 
II.ROZWÓJ 
 
Nowe władze wybrane na okres 1957-58 czynią starania, aby ożywić pracę Stowarzyszenia i 
usunąć zaniedbania z poprzedniego okresu działalności. Aktywność ówczesnego 
przewodniczącego sprawiła, iż okres ten można określić jako przełomowy dla Oddziału. Kolega 
Stanisław Reiser wyznawał pogląd, że o obliczu Stowarzyszenia, jego działalności, rozwoju i 
autorytecie decyduje głównie aktywność członków, ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i 
społeczne. Tych ludzkich wartości nie zastąpią, najlepiej nawet działające, jednostki 
administracyjne i różne instytucje. W tym okresie wiele uwagi SIMP poświęcał sprawom polityki 
kadrowej w swoich szeregach, a także sytuacji bytowej kadry technicznej. Głównym jednak 
problemem było ciągłe działanie nad aktywizacją pracy kół zakładowych. Problem ten jest aktualny 
zresztą do dzisiaj. 
Poważnym osiągnięciem w okresie lat sześćdziesiątych było zorganizowanie ogólnopolskiej 
konferencji odlewniczej, w której uczestniczyło 65 osób z 18 zakładów produkcyjnych. Wygłoszone 
referaty specjalistyczne i wymiana doświadczeń technicznych przyniosły wiele pożytku dla 
uczestników tej konferencji. W latach następnych konferencje stały się stałym elementem pracy 
Oddziału. Dlatego przypominamy tę pierwszą... 
Prezentując działalność Oddziału należy wspomnieć drugą połowę lat 60-tych, w którym to okresie 
nastąpił znaczny rozwój działalności statutowej oraz podjęto nowe kierunki działania : 
- pełnienie roli społecznego doradcy w kształtowaniu i realizacji planów technicznych 
- doskonalenie zawodowe kadry technicznej i udział tej kadry w podnoszeniu kwalifikacji 
pracowników bezpośrednio produkcyjnych 
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- zwiększenie społecznego oddziaływania na pracę Klubów Techniki i Racjonalizacji 
(popularne KTiR) oraz Zakładowych Ośrodków Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej 
(ZOINTE). 
Przygotowania do V i VI Kongresu Techników Polskich wyzwoliły największe zaangażowanie w 
naszych członkach. Plonem tych działań były cenne postulaty z zakresie doskonalenia 
zarządzania i funkcjonowania gospodarki narodowej. Niestety, tak jak wiele innych postulatów w 
zakresie gospodarki i te zostały zaprzepaszczone. 
Jednym ze znaczących naszych osiągnięć z lat 1965-66 było, wraz z Oddziałem Rejonowym NOT 
w Wałbrzychu, nawiązanie kontaktów z władzami Politechniki Wrocławskiej, a efektem tego było 
powstanie Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, funkcjonującej do dnia dzisiejszego i 
będącej znaczącą uczelnią w regionie. 
Reforma administracyjna, przeprowadzona przez władze PRL w 1975 roku, spowodowała, iż z 
naszego Oddziału ubyło 5 Kół o ogólnej liczbie 281 członków. Były to Koła z następujących firm : 
- Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA w Kamiennej Górze 
- Fabryka Narzędzi Rolniczych w Jaworze 
- Fabryka Wyrobów Metalowych w Jaworze 
- Zakłady Kuziennicze Przemysłu Maszyn Rolniczych w Jaworze 
- Spółdzielnia Inwalidów INPRODUS w Jaworze 
Były to bardzo dobrze i aktywnie pracujące Koła i oddaliśmy je do Oddziałów w Jeleniej Górze i 
Legnicy w wielkim żalem. 
Do naszego Oddziału przeszły wówczas 4 Koła o ogólnej liczbie 261 członków z Oddziału we 
Wrocławiu. Były to Koła z następujących firm : 
- Zakłady Radiowe DIORA w Dzierżoniowie 
- Dolnośląska Fabryka Krosien DEFKA w Dzierżoniowie 
- Zakład Produkcji Transportu Technologicznego TECHMATRANS w D - wie 
- Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej FAEL w Ząbkowicach Śląskich 
Największy wzrost ilości kół, członków oraz rozkwit działalności przypada na lata 1971 - 1980. 
Okres ten charakteryzuje się największą ilością imprez technicznych o charakterze 
międzynarodowym i ogólnopolskim, wzrostem znaczenia Stowarzyszenia w ówczesnym 
województwie wałbrzyskim, udziałem członków SIMP w pracach na rzecz swoich firm oraz na 
rzecz regionu. Szeroko współpracowano z władzami województwa i miast, gdzie były nasze Koła. 
Wynikiem tej współpracy było wykonanie szeregu prac społecznych na rzecz regionu i środowiska. 
Można tutaj wymienić przykładowo : 
- wykonanie dla Szpitala Miejskiego w Jaworze dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi 
chirurgicznych 
- opracowanie raportu na temat zużycia i zapotrzebowania gazów technicznych przez firmy 
naszego regionu 
- pomoc w opracowaniu dokumentacji rozbudowy wodociągów i oczyszczalni ścieków dla 
miasta Świdnicy 
- opracowanie raportu oceniającego potrzeby w zakresie nowoczesnych technologii 
montażu stosowanych w produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, głównie w firmach, gdzie 
istniały Koła SIMP 
- wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i nadzór nad wykonaniem wież oświetleniowych 
dla amfiteatru w Świdnicy (doprowadzonego przez późniejsze i obecne władze miasta do ruiny) 
- wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej na wiaty na przystankach autobusowych w 
Wałbrzychu 
- wykonanie krat ozdobnych dla Zamku w Rydzynie 
- prace przy budowie i wyposażaniu Domu Technika w Świdnicy. 
To tylko przykłady. Działań tych było znacznie więcej i jak widać były to działania konkretne i 
przynoszące korzyści dla środowiska, w którym działały nasze Koła. 
Z działań dla regionu należałoby jeszcze wymienić zorganizowaną w 1977 roku wspólnie z 
rzemiosłem konferencję „Rozwój usług dla ludności”, w której wzięli udział przedstawiciele różnych 
instytucji usługowych i zakładów pracy. Wynikiem tego spotkania było włączenie się członków 
SIMP do programu poprawy usług poprzez pomoc w wyposażaniu zakładów rzemieślniczych w 
narzędzia i urządzenia oraz materiały do produkcji. Przedsiębiorstwa wytypowały zbędne dla nich 
urządzenia i materiały, a następnie rzemiosło wykupiło te narzędzia i materiały. 
Oddział, przy aktywnym działaniu Koleżanki Stefanii Janigi, oraz Koła SIMP przy Świdnickiej 
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Fabryce Urządzeń Przemysłowych oraz Zakładach Radiowych DIORA aktywnie uczestniczyły w 
rozbudowie i wyposażaniu Zamku w Rydzynie, obecnie należącego do naszego Stowarzyszenia i 
będącego miejscem walnych zjazdów, spotkań, konferencji i innych imprez organizowanych przez 
simpowców. 
 
III.REGRES I STAGNACJA 
 
Wydarzenia społeczno-polityczne lat 1980 - 1982 odbiły się głęboko i negatywnie na całym ruchu 
inżynierskim - zwolnienia kadry inżynierskiej, negowanie dotychczasowych i autentycznych 
osiągnięć, klasyfikowanie ludzi wg niejasnych kryteriów politycznych. Przyniosło to straty w postaci 
spadku ilości członków, ograniczenia aktywności Kół, rozwiązywania i upadku Kół. Działania 
statutowe oraz merytoryczne były przez Oddział w Wałbrzychu organizowane w miarę 
posiadanych możliwości, bądź nie były organizowane w ogóle. Fala regresu i stagnacji ogarnęła 
Zarząd i wszystkie nasze Koła. Liczba ich zaczęła spadać. 
Koniec lat 80-tych - to nowa fala kryzysu w działalności stowarzyszeniowej. Pogłębiają się 
wszystkie dotychczasowe negatywne czynniki - recesja w gospodarce, niepewny los 
przedsiębiorstw i ich likwidacje, dalsze zwolnienia kadry technicznej, zobojętnienie członków, 
Dotychczasowe formy działania okazują się już nieatrakcyjne. Nowe formy nie są jeszcze 
wypracowane. Brak środków na działalność także pogarsza sytuację. Liczba Kół ciągle maleje. 
Brak jest w istniejących jeszcze Kołach ludzi młodych. Trudna jest adaptacja młodej kadry w 
firmach. Władze Oddziału doceniają wagę tego problemu. Z naszych obserwacji wynika, iż lepsze 
efekty osiągamy wprowadzając młodzież w arkana zawodu, niż pozyskiwania ich do pracy 
społecznej. 
Obecna sytuacja Oddziału jest w miarę stabilna. 
W okresie mijających 70 lat naszego istnienia, przedstawiciele Oddziału byli członkami i aktywnymi 
działaczami : Zarządu Głównego SIMP - Krzysztof Frąckowiak i Leon Niedźwiecki, Komisji Nagród 
i Odznaczeń przy ZG SIMP - Krzysztof Frąckowiak, Komisji Nagród i Odznaczeń przy ZG SIMP – 
Jacek Fijałkowski, Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców przy ZG – Dariusz Ryl,  różnych 
organów Naczelnej Organizacji Technicznej w Wałbrzychu i Świdnicy, a także w Miejskich 
Komitetach NOT w Świebodzicach, Strzegomiu, Dzierżoniowie i Kłodzku (już nieistniejących). 
 
IV. FORMY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU W 70-LECIU  
 
Działalność merytoryczna Oddziału 
 
Kierunki działalności Oddziału w poszczególnych kadencjach ściśle powiązane były z : 
• Statutem Stowarzyszenia 
• Uchwałami Walnych Zjazdów Stowarzyszenia - zwyczajnych, nadzwyczajnych 
• Uchwałami Walnych Zgromadzeń Oddziału 
• zasadami współpracy Zarządu Oddziału z jednostkami NOT w Wałbrzychu i w Świdnicy 
• problematyką współpracy Zarządu Oddziału z innymi Oddziałami wchodzącymi w skład 
Makroregionu Południowo-Zachodniego i późniejszego Makroregionu Dolnośląskiego, 
działającego do dziś. 
 
Koła działające w zakładach pracy, ściśle współpracowały z dyrekcjami tych zakładów. 
Współpraca ta wynikała z jednoznacznych korzyści osiąganych zarówno przez zakład pracy, jak i 
działające w nim Stowarzyszenie. Współpraca ta dotyczyła głównie następujących problemów : 
• spełniania przez SIMP roli społecznego doradcy kierownictwa firmy w kształtowaniu i 
realizacji planów technicznych, a w szczególności w sprawach postępu technicznego 
• współdziałania w opracowywaniu i realizacji planów 
• podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dokształcanie kadry technicznej 
• ścisła współpraca z Klubami Techniki i Racjonalizacji (przez okres ich istnienia) typowanie 
kandydatów na wyjazdy do firm zagranicznych 
• organizowanie różnych form popularyzacji nowej techniki. 
 
XXII Zjazd Stowarzyszenia w Krakowie w 1972 roku wytyczył trzy główne kierunki działania dla 
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Stowarzyszenia : 
� SIMP - ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn 
� SIMP - wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego 
� SIMP - rzeczników interesów osobistych i społecznych mechaników polskich 
 
Nasz Oddział i Koła w różnej formie i różnym zakresie realizują do dzisiaj te ciągle aktualne 
kierunki. Zmiany własnościowe zahamowały częściowo działania, a Koła je realizują dostosowując 
do zmieniających się warunków. Najtrudniejsza jest realizacja ostatniego z wytyczonych 
kierunków. 
Oddział regularnie odbywał zebrania plenarne, na których obok spraw organizacyjnych, 
doskonalenia form pracy stowarzyszeniowej, rozwiązywania spraw bieżących podejmowano także 
tematy związane z aktualną sytuacją w kraju, np. restrukturyzacja przemysłu, likwidacja zakładów 
pracy, sytuacja kadry technicznej, itp. Zebrania te wykorzystywano także do jako płaszczyznę do 
przekazywania informacji z realizacji wyznaczonych celów oraz do wymiany doświadczeń i 
spostrzeżeń między kołami i członkami Stowarzyszenia. W roku 1991 Zarząd przyjął zasadę 
samodzielności Kół w prowadzeniu swojej działalności w miarę posiadanych możliwości w oparciu 
o przekazywane przez Zarząd informacje i zalecania władz Stowarzyszenia i aktualne potrzeby. 
Życie pokazało, że system ten sprawdził się i funkcjonuje do dzisiaj. 
 
Sekcje Naukowo-Techniczne 
 
Pierwsze Sekcje Naukowo-techniczne powstały w 1970 roku. Była to Sekcja Poligrafów oraz 
Sekcja Energetyczna. W roku 1977 powstała Sekcja Pojazdów Szynowych i w 1980 roku – Sekcja 
Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Sekcje te działały przez wiele lat z 
różnym natężeniem. W latach 90-tych ub.w. zaprzestały swojej działalności. Po roku 2000 
reaktywowano Sekcję Poligrafów, i Klub Pompiarza. Dzięki inicjatywie kol. Dariusz Ryla powstało 
Towarzystwo Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, które do roku 2014 
bezpośrednio współpracowało z naszym oddziałem oraz Instytut Techniki Motoryzacyjnej Sp. z 
o.o. w Wałbrzychu. Powstała także Sekcja Spawalnicza na bazie firmy CLOOS Polska i WAGONY 
Świdnica SA. 
 
Działalność inżynierów i techników na rzecz swoich przedsiębiorstw 
 
Inżynierowie i technicy zrzeszeni w SIMP zawsze efektywnie działali w zakresie rozwoju 
produkowanych wyrobów, w zakresie opiniowania planów rozwoju zakładu i techniki w zakładzie. 
Spowodowało to, iż nasze Koleżanki i nasi Koledzy biorą udział jako członkowie w pracach 
różnych gremiów, komisji i zespołów powoływanych w firmach. W szczególności dało się to 
zauważyć w latach po 1970 roku. Po transformacji społecznej i zmianie stanu własnościowego 
firm, udział ten zdecydowanie się zmniejszył. 
Członkowie Kół brali udział, między innymi, w realizacji następujących zagadnień : przygotowanie 
firm do wprowadzenia nowych systemów wynagrodzeń, przegląd konstrukcji i technologii 
nowowprowadzanych do produkcji wyrobów, przegląd gospodarki materiałowej, przegląd zużycia 
energii, surowców i materiałów w firmie, przygotowanie techniczne firm do atestacji i 
wartościowania stanowisk pracy. Powoływaliśmy także społeczne zespoły, które analizując 
zagadnienia i problemy ważne dla danej firmy, opracowywały wnioski włączane do różnych 
programów zakładowych. W różnym stopniu, zależnym od nastawienia kierownictwa zakładów, 
działalność ta była realizowana przez wszystkie nasze Koła. 
Wynikiem naszej aktywnej i efektywnej pracy były wielokrotnie przyznawane dla członków SIMP 
patenty i wzory użytkowe, a także nagrody i wyróżnienia NOT „za wybitne osiągnięcia techniczne”. 
 
Konferencje, sympozja, seminaria i narady naukowo-techniczne 
 
W okresie lat 1951-2019 Oddział wraz ze swoimi Kołami zorganizował ponad 500 konferencji 
naukowo-technicznych, sympozjów i seminariów technicznych i interdyscyplinarnych, narad 
technicznych i techniczno-naukowych. Tematyka tych imprez obejmowała zagadnienia 
interesujące dane przedsiębiorstwa, nowości techniczne, współpracę z innymi firmami, także 
zagranicznymi. Były i są to imprezy o różnym zakresie - zakładowe, regionalne, ogólnopolskie, 
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międzynarodowe. Udział firm zagranicznych miał duże znaczenie edukacyjne dla naszej kadry 
technicznej. Zakres ten obejmował, między innymi, następujące dziedziny: aparatura cukrownicza, 
obróbka plastyczna na zimno i na gorąco, transport wewnętrzny, mechanizacja prac produkcyjnych 
i montażowych, rozwój konstrukcji pomp, nowoczesne techniki nakładania powłok malarskich, 
przetwórstwo i nakładanie pianek poliuretanowych, medycyna dla przemysłu, środowisko pracy a 
zdrowie pracowników, rozwój techniki sitodrukowej, ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych, 
robotyzacja prac spawalniczych, cięcie plazmowe, metrologia i nowoczesne urządzenia do badań i 
pomiarów, nowoczesne konstrukcje wyrobów elektrotechnicznych, normy ISO serii 9000, 14000 i 
18000, standardy IRIS, systemy zarządzania i ich doskonalenie oraz różne zagadnienia z zakresu 
rzeczoznawstwa techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym opiniowania i 
rekonstrukcji wypadków drogowych), a także – jak dotąd - jedyne w Polsce ogólnopolskie 
konferencje nt. opiniowania, oceny i wyceny pojazdów zabytkowych. Najwięcej imprez 
organizowało Koło w Wagony Świdnica, a następnie Koła w ŚFUP, Kalkomanii, ZEM, DIORA, 
DEFKA, ZREMB- Strzegom, a w ostatnich kilkunastu latach Instytut Techniki Motoryzacyjnej Sp. z 
o.o. z Wałbrzycha. 
Niezależnie od w/w imprez organizowaliśmy w okresie 1970 - 1980 spotkania głównych 
specjalistów z zakładów, w których istniały nasze koła, a także zapraszaliśmy kolegów z innych 
firm. Spotkania odbywały się w grupach: Głównych Technologów, Kierowników Narzędziowni, 
Szefów Produkcji, Głównych Mechaników oraz Kierowników Sekcji Postępu Technicznego. 
Spotkania te umożliwiały wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie osobistych kontaktów. 
Omawialiśmy zagadnienia dotyczące: organizacji produkcji, jakości, wyposażenia stosowanego w 
produkcji, możliwości kooperacyjnych, wykonawstwa przyrządów i urządzeń. Po roku 1980 
zaprzestaliśmy organizacji tych spotkań z uwagi na zmiany i atmosferę w zakładach. 
 
Publikacje 
 
Wielokrotnie artykuły techniczne i opracowania dotyczące określonych dziedzin techniki opisywane 
były przez naszych członków i drukowane w ogólnopolskiej prasie technicznej:” Mechanik”, 
„Przegląd mechaniczny”, „Przegląd spawalniczy”, „Obróbka plastyczna”, „Problemy jakości”, 
„Pompy i pompownie”, „Pojazdy szynowe”. Również opracowania naszych Koleżanek i Kolegów 
pojawiały się w materiałach z konferencji naukowo-technicznych, sympozjach i seminariach, 
naradach technicznych organizowanych przez różne jednostki naukowo-badawcze. Autorami tych 
publikacji byli głównie członkowie Kół w Wagony Świdnica, ŚFUP, CLOOS, ZEM (REMY) oraz 
Rzeczoznawcy przy ITM. 
Od roku 2013 członkowie Koła Rzeczoznawców przy Instytucie Techniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. 
w Wałbrzychu zasiadają Kapitule konkursu "Produkt roku” organizowanego przez specjalistyczne 
czasopismo motoryzacyjne autoEXPERT. W konkursie biorą udział najbardziej znani światowi oraz 
wiodący krajowi producenci motoryzacyjni. 
 
Odczyty 
 
Wg naszych danych, w okresie 1956 - 1990 wygłoszono 1912 odczytów, a w okresie 1991 - 2010 
wygłoszono tych odczytów około 550. W latach 1960-1970 była to najpopularniejsza forma pracy 
Kół. Początkowo wygłaszano odczyty o tematyce dotyczącej bezpośrednio produkcji, takich jak: 
czytanie rysunków, ostrzenie noży tokarskich, kontrola warsztatowa w zakresie metrologii i 
chropowatości powierzchni, nakładanie powłok malarskich, nieniszczące metody badań, itp. 
W późniejszym okresie zmieniła się tematyka odczytów, a także ich poziom. Były to odczyty na 
poziomie wyższym, coraz częściej wygłaszane przez pracowników naukowych oraz przez 
przedstawicieli firm zagranicznych. Tematyka odczytów dotyczyła, między innymi: technologii 
wyciskania, metod projektowania wyrobów, stylów kierowania i i ich wpływu na kształtowanie się 
stosunków międzyludzkich, metody sieciowej PERT w zastosowania do planowania produkcji, 
mechanizacji procesów z zastosowaniem hydrauliki siłowej, malowania hydrodynamicznego, 
metalizacji natryskowej, prawnych aspektów realizacji prac badawczych, umów naukowo-
badawczych i wdrożeniowych, elementów zarządzania systemami wg norm ISO. Są to oczywiście 
tylko wybrane przykłady, gdyż nie sposób wymienić tematyki wszystkich zorganizowanych przez 
koła odczytów. Najwięcej odczytów wygłoszono w Wagony Świdnica, ŚFUP, DOFAMA - Kamienna 
Góra, FWM-Jawor, DIORA, BESTER-Bielawa, ZEM-Świdnica. 
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Odczyty wygłaszane były i są także przez członków kół - takim bardzo pozytywnym przykładem 
jest Koło Seniorów. 
 
Szkolenia i kursy 
 
Przed założeniem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr we Wrocławiu, bezpośrednim 
organizatorem kursów był Zarząd Oddziału. W latach 1958-68 ilość kursów była znacznie wyższa 
niż w latach 1970-80. Najczęściej powtarzały się takie tematy jak: kontrola jakości, obsługa suwnic 
i dźwigów, kreślenia techniczne, uprawnienia palaczy kołowych, uprawnienia dla spawaczy, BHP. 
Realizowane także kursy przygotowawcze dla Kolegów chcących rozpocząć studia wyższe. 
Spadek ilości kursów w latach późniejszych wynikał przede wszystkim z braku jakiejkolwiek 
rekompensaty finansowej w firmach za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, brak 
długofalowych planów podnoszenia kwalifikacji, niezbyt aktywna działalność OW w zakresie 
organizacji kursów. 
Pomimo tych trudności część Kół organizuje kursy za pośrednictwem ODOK we Wrocławiu. Są to 
już kursy na wyższym poziomie, dostosowane do zmian rodzących się w przemyśle, coraz bardziej 
nowoczesnym, zmechanizowanym i zautomatyzowanym. 
Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie przez Koło SIMP w Fabryce Wagonów „Świdnica” 
wspólnie z Politechniką Poznańską ( w 1978 roku) i z Politechniką Wrocławską (w 1985 roku) 
dwóch Studiów Podyplomowych na temat „Budowa taboru szynowego”. Studia te ukończyło 52 
słuchaczy, członków Koła SIMP. Koło SIMP przy FWŚ zorganizowało także dwa kursy dla 
techników, gdzie wykładowcami byli inżynierowie, członkowie Koła SIMP. Kursy te ułatwiły 
zdobywanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników przez członków Koła. 
Innym ciekawym osiągnięciem jest organizowany przez INSTYTUT TECHNIKI 
MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy udziale członków Koła Rzeczoznawców 
specjalistyczny kurs dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje  w zakresie rzeczoznawstwa 
samochodowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy 
i/lub biegłego sądowego. 
Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną i jednocześnie odbywają praktyczne szkolenie w 
charakterze asystenta rzeczoznawcy. Dzięki temu uczestnicy kursu otrzymują nie tylko 
zaświadczenie ukończenia kursu (jak to ma miejsce w większości firm szkoleniowych) lecz zyskują 
kwalifikacje i przygotowanie do zawodu rzeczoznawcy a kurs kończy się uzyskaniem tytułu 
rzeczoznawcy.   
Kurs trwa około 1,5 roku i kończy się egzaminem. W okresie tym kandydat odbywa staż asystencki 
pod kierownictwem doświadczonego rzeczoznawcy oraz uczestniczy w szkoleniach teoretycznych. 
Do tej pory zorganizowano 6 edycji. 
W ostatnich latach na polu szkoleniowych aktywnie działają też członkowie Koła SIMP przy 
Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, organizując rozmaite szkolenia dla młodzieży. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje organizowany przy ich udziale Festiwal Nauki. 
 
 
Konkursy 
 
W okresie lat 1964 - 1990 ilość konkursów organizowanych przez Koła Zakładowe zamknęła się 
liczbą 237 konkursów. Potem działalność Kół w tym zakresie zanikła. 
Oddział w Wałbrzychu był organizatorem dwóch stałych konkursów : 
- na najlepiej działające Koło Zakładowe SIMP, w latach 1972-1989 
- na najlepszy projekt racjonalizatorski, w latach 1969-1989 
W ogólnopolskim konkursie „na najlepsze Koło SIMP”, organizowanym przez ZG SIMP w kadencji 
1987-1989, Koło SIMP w Fabryce Wagonów „Świdnica”, zajęło 14- te miejsce w kraju. 
Koła z naszego regionu zgłaszały swoje opracowania do konkursu organizowanego przez 
Naczelną Organizację Techniczną „za wybitne osiągnięcia techniczne”. Wykaz nagrodzonych i 
wyróżnionych opracowań członków SIMP przedstawiono w dalszej części opracowania. 
 
Wystawy 
 
W okresie lat 1958 - 1990 Koła i Oddział zorganizowały 243 wystawy. Część wystaw była 
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udostępniana wszystkim mieszkańcom regionu. Szczególnie należy tutaj wymienić wystawy 
organizowane w ramach regionalnych Dni Techniki w Świdnicy, Dzierżoniowie i Strzegomiu. Za 
najciekawsze ekspozycje w Świdnicy nagradzane były Koła SIMP przy Świdnickiej Fabryce 
Urządzeń Przemysłowych, Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej oraz Fabryce Wagonów 
„Świdnica”. W chwili obecnej wystawy organizowane są doraźnie i rocznicowo. 
 
Wycieczki techniczne i wyjazdy specjalistyczne 
 
Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych form naszej działalności. Najczęściej są to 
wycieczki łączące sprawy techniczne z krajoznawczymi. Większość wycieczek - to wyjazdy na 
targi techniczne w kraju - Poznań, Kielce, Katowice, Łódź, Gdańsk oraz za granicę - Brno, 
Hannover, Berlin, Monachium, Sisheim, Hamburg, Frankfurt. Także wyjazdy w małych grupach do 
różnych firm w ściśle określonych sprawach wymagających wspólnego rozwiązania. Najwięcej 
wycieczek naukowo - technicznych zorganizowały Koła przy : FWŚ - Świdnica, ŚFUP - Świdnica, 
DIORA - Dzierżoniów, ZEM - Świdnica, NORTECH - Głuszyca, KALKOMANIA - Wałbrzych. 
Głównie wycieczki organizowane były przez duże i silne finansowo koła. 
Aktualnie w organizowaniu wycieczek specjalizuje się Koło LEGRAND Polska z Ząbkowic 
Śląskich. 
 
Współpraca z firmami zagranicznymi 
 
Zagadnienie to w naszym Oddziale ogranicza się do jedynie do kontaktów - przeszłych i obecnych 
- niektórych kół z wybranymi firmami zagranicznymi, najczęściej kooperującymi z daną firmą. 
Szczególnie po roku 1989 ożywiły się kontakty z firmami z krajami zachodnimi. Dotyczy to głównie 
Koła w Wagony Świdnica SA (dawniej Fabryka Wagonów „Świdnica”). W przeszłości współprace 
taką utrzymywały Koła w : DIORA, ZEM - Ś-ca, ZEM - Duszniki, KALKOMANIA. 
 
Wynalazczość i racjonalizacja 
 
Koła zawsze ściśle współpracowały z Klubami Techniki i Racjonalizacji. Podstawowe wspólne 
działania to: wymiana doświadczeń, ocena trudniejszych projektów, opracowywanie tematyki 
racjonalizatorskiej, wycieczki techniczne. 
Zarząd Oddziału od 1969 roku był organizatorem konkursu dla racjonalizatorów - członków SIMP. 
Ocena nadesłanych przez Koła rozwiązań dokonywana była w oparciu o opracowany i wspólnie 
uzgodniony regulamin. Konkurs ten organizowano corocznie aż do roku 1992. 
 
 
Adaptacja młodej kadry technicznej 
 
Problemy adaptacji młodej kadry technicznej były jednym z ważniejszych tematów podejmowanych 
przez koła zakładowe doceniające wagę tego zagadnienia. Były, gdyż sytuacja w przemyśle 
spowodowała całkowity zanik tej formy działalności. Z prowadzonych przez Zarząd Oddziału 
obserwacji, jednoznacznie wynika, iż lepsze rezultaty osiągamy w procesie wprowadzania młodych 
ludzi w arkana zawodu, niż w pozyskiwaniu ich do pracy społecznej w Stowarzyszeniu. Członkowie 
SIMP sprawowali opiekę nad nowoprzyjętymi pracownikami i stażystami w pionie technicznym, 
służyli im doświadczeniem i pomocą w zakresie szybkiego wdrażania do samodzielnej pracy na 
stanowiskach technologów i konstruktorów. Zmiany ustrojowe i gospodarcze spowodowały zmianę 
spojrzenia młodych na pracę. Teraz kierunki techniczne to „rodzynek” w kształceniu. Dotyczy to 
zarówno studiów inżynierskich i kształcenia techników w różnych specjalnościach. 
Do roku 1980 Zarząd OW w ramach sprawowanego patronatu nad szkołami kształcącymi 
techników-mechaników prowadził działania w zakresie: 
> fundacji nagrody Prezesa Oddziału za najlepsza pracę dyplomową 
> fundacji nagrody dla promotora najlepszej pracy dyplomowej 
> pasowaniu na technika i wręczaniu absolwentom legitymacji SIMP 
Potem zrezygnowaliśmy z tych form działania widząc więcej negatywów niż pozytywów, między 
innymi: likwidacja prac dyplomowych, wprowadzenie do techników tzw. liceów profilowanych i 
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zwiększenie w technikach ilości przedmiotów ogólnych w stosunku do zawodowych, 
nieprzygotowujących ucznia do zawodu technika. 
Obecnie Oddział współpracuje z trzema szkołami technicznymi o profilu mechanicznym w 
Świdnicy, Wałbrzychu i Nowej Rudzie. Corocznie fundujemy nagrodę dla najlepszego absolwenta 
każdej z tych szkół. Fundujemy również stypendia dla wyróżniających się uczniów. 
Ciężko idzie sprawa zakładania kół w szkołach z uwagi na brak zainteresowania tym 
zagadnieniem kadry nauczycielskiej. 
 
FEANI, Euro-inżynier, legitymacje zawodowe 
 
Mało zrozumiałe i krytykowane przez naszych członków zasady ubiegania się o wpis do rejestru 
FEANI, o tytuł Euro-inżyniera czy o uzyskanie legitymacji zawodowej nie były i nie są mobilizujące 
dla członków SIMP do ubiegania się o te tytuły. W związku z tym w naszym Oddziale nie ma 
Koleżanek i Kolegów posiadających te tytuły. 
 
Specjalizacja zawodowa 
 
Informacja i przekazane zasady o uzyskiwaniu przez inżynierów i techników tytułu specjalisty w 
swoim zawodzie wzbudziła euforię i pobudziła ludzi do działania. Zespoły kwalifikacyjne zostały 
powołane w sześciu kołach oraz przy Oddziale. W roku 1991 posiadaliśmy 55 specjalistów, w tym 
41 inżynierów i 14 techników. W tej statystyce przodowało Koło SIMP w Fabryce Wagonów 
„Świdnica”, gdzie stworzono kadrze technicznej szerokie możliwości uzyskiwania specjalizacji 
zawodowej. W innych kołach nie było tak dobrze. Generalnie panowała opinia, iż trud włożony w 
uzyskanie specjalizacji nie został zrekompensowany gratyfikacją finansową. Była to główna 
przyczyna zaniku tego działania. 
 
Rzecznictwo płacowe 
 
W październiku 1987 roku Zarząd oddziału powołał Rzecznika ds. Płac oraz rzeczników płacowych 
w kołach. Zaprogramowano szereg działań zmierzających do poprawy płac kadry technicznej. 
Systematycznie prowadzono badania płac w firmach. Opracowano i rozesłano indywidualną, 
anonimową ankietę płacową. Wyniki tej ankiety przyniosły bogaty materiał informacyjny. 
Reprezentowany był pogląd, iż płace kadry technicznej muszą być silnie związane z pracą i 
działalnością tej kadry. W oparciu o nadesłane z kół materiały z zakresu płac, stanu kadry 
technicznej i jej udziału w realizacji procesów produkcyjnych oraz zadań postępu technicznego, 
udziału kadry w ruchu racjonalizatorskim, opracowano raport „Pozycja, rola i sytuacja płacowa 
mechaników województwa wałbrzyskiego”. Raport został zaprezentowany podczas narady 
płacowej w marcu 1989 roku z udziałem dyrektorów firm, przewodniczących ZZ, samorządów 
pracowniczych i kół SIMP. Dyskusja, która się wywiązała, nie dawała podstaw do optymizmu w 
zakresie naszych płac. Życie potwierdziło nasze obawy ... 
Z uwagi na powołanie w 1990 roku Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, zostało 
zaniechane prowadzenie spraw płacowych przez SIMP. Niestety, działania ZZIiT także nie 
poprawiły naszej sytuacji płacowej. W naszym Oddziale jedyne Koło ZZIiT działa w Wagony 
Świdnica SA. 
 
Koło Seniorów 
 
Działalność na rzecz Koła Seniorów znajduje w naszych działaniach ważne miejsce. Praca tego 
Koła przebiega wręcz wzorowo. Stosowane są atrakcyjne formy organizowania zebrań, kontakty z 
Zarządem Oddziału i kołami, wycieczki techniczne i rekreacyjne, ciekawe odczyty i dyskusje, 
regularne prowadzenie kroniki. To wszystko decyduje o wysokiej pozycji tego koła i opinii, iż jest to 
koło należące do lepiej działających w strukturach naszego Stowarzyszenia. 
Koło działa już 37 lat. Z okazji 25-lecia Koła wydane zostało okolicznościowe opracowanie, gdzie 
Kolega Stanisław Kielesiński szczegółowo opisał wszystkie działania i zasługi Koleżanek i Kolegów 
zrzeszonych w tym Kole. Zainteresowanych odsyłamy do tego opracowania. 
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V.STAN LICZBOWY ODDZIAŁU 
 
 
1951- 53 
1952- bd 
1953- bd  
1954 -  bd 
1955- bd 
1956- 495 
1957- 296 
1958- 134 
1959- 283 
1960- 310  
1961- 440  
1962- 452 
1963- 467 
1964- 455 
1965- 445 
1966- 462 
1967- 470 
1968- 460 
1969- 561 
1970- 604  
1971- 603 
1972- 702 
1973- 742 
1974- 881 
1975- 927 
1976- 1265 
1977- 1155 
1978- 1301 
1979- 1747 
1980- 1846  
1981- 1770 
1982- 1650 
1983- 1642 
1984- 1584 
1985- 1541 
1986- 1977 
1987- 1642 
1988- 1595 
1989- 1539 
1990- 1373  
1991- 1136 
1992- 872 
1993- 792 
1994- 741 
1995- 751 
1996- 733 
1997- 626 
1998- 552 
1999  -    456 
2000 - 365 
2001 - 357 
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2002 - 283 
2003 - 309 
2004 - 261 
2005 - 311 
2006 - 307 
2007 - 307 
2008 - 309 
2009 - 307  
2010 – 281 
2011 – 306 
2012 – 322 
2013 – 295 
2014 – 260 
2015 – 291 
2016 – 290 
2017 – 309 
2018 – 269 
 
W roku 2018 skreśliliśmy z ewidencji członków, którzy stali się nieaktywni. 
Aktualnie nasz Oddział liczy 269 aktywnych członków.  
W tym: 
� 170 inżynierów 
� 66 techników 
� 24 kobiety 
� 65 emerytów i rencistów 
� 7 studentów i uczniów 
� 198 osób powyżej 40 roku życia  
� 71 osób poniżej 40 roku życia. 
 
 
VI. WŁADZE ODDZIAŁU 
 
Poniżej prezentujemy kompletny skład członków Zarządu Oddziału: 
 
1951 -1952 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik               

- Nabielec Kazimierz 
- Biliński Ludwik 
- Piekarski Julian  
- bd 

1952-1953 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Masłowski Wacław 
- Biliński Ludwik 
- Kondela Stanisław, Wencel Stefan 
- Świrdowski Tadeusz 

1953-1954 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

 
 
- Masłowski Wacław 
- Biliński Ludwik 
- Leśniak Stanisław 
- Piekarski Julian 
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1954-1955 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

-  
-  
- Masłowski Wacław 
- Biliński Ludwik -bd 
- bd 

1955-1956 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Gregory Ryszard 
- Masłowski Wacław 
- Piekarski Julian 
- Macocha Bronisław 

1956-1957 
Przewodniczący 
Vice przewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Noworolski Zbigniew 
- Barszcz Stanisław, Masłowski Wacław 
- Barszcz Alicja 
- Trawiński Henryk 

1957-1959 
Przewodniczący  
Vice przewodniczący 
Sekretarz  
Skarbnik 

 
- Reiser Stanisław 
- Biliński Ludwik, Piekarski Julian 
-Doskoczyński Bogdan 
-Masłowski Wacław 

  
1959-1960 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Piekarski Julian 
- Biliński Ludwik, Dzik Janusz 
- Doskoczyński Bogdan 
- Masłowski Wacław 

1960-1961 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Piekarski Julian, Macocha Bronisław 
- Krzemień Emil, Kobei Andrzej 
- Tomas Krzysztof 
- Antoniuk Romuald 

1961 -1963 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Macocha Bronisław 
- Krzemień Emil, Kłus Tadeusz 
- Tomas Krzysztof 
- Antoniuk Roman 

1963-1965 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Macocha Bronisław 
- Reiser Stanisław, Krzemień Emil 
- Tomas Krzysztof 
- Masłowski Wacław 

1965-1967 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Jarmuła Janusz 
- Reiser Stanisław, Konieczny Henryk 
- Surman Józef 
- Masłowski Wacław 
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1967-1969 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Jarmuła Janusz 
- Kłus Tadeusz, Husakowski Nestor 
- Janiga Stefania 
- Masłowski Wacław 

1969-1971 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz 
Skarbnik 

- Jarmuła Janusz 
- Łapacz Zygmunt, Kłus Tadeusz 
- Janiga Stefania 
- Masłowski Wacław 

1972-1975 
Przewodniczący 
Viceprzewodniczący 
Sekretarz  
Skarbnik 

- Janiga Stefania 
- Miemus Henryk, Niedźwiedzki Leon 
- Kielesiński Stanisław 
- Gibes Eugeniusz 

  
 
1975-1980 
Przewodniczący - Janiga Stefania 
Viceprzewodniczący - Miemus Henryk, Niedźwiedzki Leon  
Sekretarz - Kielesiński Stanisław 
Skarbnik - Pastuła Zdzisław, Danisz Jan 
Członkowie - Bogowolski Józef, Boruń Marian, Frąckowiak Krzysztof, Lindner Urszula, Łapacz 
Zygmunt, Mazurkiewicz Leszek, Mielniczuk Kazimierz, Pijarowski Alfred, Sus Adam, Szeliga Jan, 
szopa Eugeniusz, Tyrka Alfred 
 
1980-1983 
Przewodniczący  -Janiga Stefania 
Viceprzewodniczący - Pruski Henryk, Niedźwiedzki Leon 
Sekretarz - Lukas Józef 
Skarbnik - Danisz Jan 
Członkowie - Bogowolski Józef, Borgosz Wiesław, Frąckowiak Krzysztof, Grzesik Ryszard, 
Kosiba Anna, Kowalczuk Franciszek, Lindner Urszula, Łuczka Walerian, Łukasiewicz Ryszard, 
Mielniczuk Kazimierz, Misiewicz Wojciech, Pasisz Julian, Pijarowski Alfred, Sady Ryszard, Szeliga 
Jan, Zachwyc Henryk 
 
1983-1987 
Przewodniczący - Pruski Henryk 
Viceprzewodniczący - Niedźwiedzki Leon, Łuczka walerian, Zachwyc Henryk  
Sekretarz - Kamiński Zbigniew 
Skarbnik - Danisz Jan, Chomicz Wiktor 
Członkowie - Banyś Zdzisław, Bogowolski Józef, Frąckowiak Krzysztof, Fydeych Zbigniew, 
Grzesik Ryszard, Jarząbek Józef, Kosiba Anna, Lempart Ludwik, Lukas Józef, Łukasiewicz 
Ryszard, Mielniczuk Kazimierz, Pasisz Julian, Sady Maciej, Szaroleta Wojciech 
 
1987-1990 
Przewodniczący - Pruski Henryk 
Viceprzewodniczący - Niedźwiedzki Leon, Mielniczuk Kazimierz  
Sekretarz - Zachwyc Henryk 
Skarbnik - Fydrych Zbigniew 
Członkowie - Bogowolski Józef, Bojsza Józef, Frąckowiak Krzysztof, Godula 
Stanisław, Grzesik Ryszard, Jarząbek Józef, Kamiński Zbigniew, Kosiba Anna, 
Krupiński Ryszard, Lukas Józef, Łukasiewicz Ryszard, Machnicki Ryszard, Mormol Tadeusz, 
Nowak Czesław, Pasisz Julian, Rejman Krystyna, Rutkowski Kazimierz, Szaroleta Wojciech 
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1990-1994 
Prezes - Pruski Henryk, Frąckowiak Krzysztof (od 07.05.1991) 
Vice Prezes - Krupiński Ryszard, Zachwyc Henryk 
Sekretarz - Grubiak Karol, Godula Stanisław 
Skarbnik - Lukas Józef 
Członkowie - Adamus Ryszard, Berczyński Bogdan, Bojsza Józef, Daleszyńska Teresa, 
Domańska Halina, Fydrych Zbigniew, Gębarowski Stanisław, Grzesik Ryszard, Jarząbek Józef, 
Łukasiewicz Ryszard, Pasisz Julian, Szostak Janusz, Tarnawski Wiesław, Terlecka Adela, 
Wiśniewski Piotr, Wojtków Jan 
 
1994-1998 
Prezes - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Wiśniewski Piotr, Zachwyc Henryk 
Sekretarz - Godula Stanisław 
Skarbnik - Gierczak Wiesława 
Członkowie - Adamus Ryszard, Bierzyński Józef, Daleszyńska Teresa, Fydrych Zbigniew, 
Szostak Janusz, Terlecka Adela 
 
1998-2002 
Prezes  - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Wiśniewski Piotr, Zachwyc Henryk 
Sekretarz - Godula Stanisław 
Skarbnik - Gierczak Wiesława 
Członkowie - Czaja Krzysztof, Dyrcz Krystyna, Gębarowski Stanisław, Grzesik Ryszard, 
Jerczyńska Lidia, Lukas Józef 
 
2002 - 2006 
Przewodniczący - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Czaja Krzysztof, Zachwyc Henryk 
Sekretarz - Godula Stanisław 
Skarbnik - Gierczak Wiesława 
Członkowie - Dyrcz Krystyna, Kostka Józef, Przybylski Grzegorz, Wiśniewski Piotr 
 
2006-2010 
Przewodniczący - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Zachwyc Henryk, Czaja Krzysztof, Wiśniewski Piotr 
Sekretarz - Godula Stanisław 
Skarbnik - Gierczak Wiesława 
Członkowie - Dyrcz Krystyna, Fijałkowski Jacek, Jedynak Dariusz, Kostka Józef, Ryl Dariusz, 
Świrydowicz Henryk 
 
2010-2014 
Przewodniczący - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Godula Stanisław, Czaja Krzysztof, Zachwyc Henryk 
Sekretarz - Budzowska Wioletta 
Skarbnik - Kielesiński Stanisław 
Członkowie - Bajda Zenon, Dyrcz Krystyna, Konarski Czesław, Kostka Józef, Ryl Dariusz, 
Świrydowicz Henryk 
 
2014-2018 
Przewodniczący - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Godula Stanisław, Czaja Krzysztof, Ryl Dariusz, Świrydowicz Henryk  
Sekretarz - Ryl Estera 
Skarbnik - Bajda Zenon,  
Członkowie - Dyrcz Krystyna, Dzięgielewski Zenon, Pękała Andrzej, Kostka Józef, 
 
2018-2022 
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Przewodniczący - Frąckowiak Krzysztof 
Vice-Prezes - Ryl Dariusz, Czaja Krzysztof, Godula Stanisław, Świrydowicz Henryk 
Sekretarz - Fijałkowski Jacek 
Skarbnik - Bajda Zenon 
Członkowie - Kosiba Anna, Kostka Józef, Dzięgielewski Zenon, Wróblewski Tomasz, 
Andrusyszyn-Sołtys Katarzyn 
 
 
VII. KOŁA I SEKCJE ODDZIAŁU SIMP W WAŁBRZYCHU W LATACH 1951-2019 
 
Przedstawiamy niżej zestawienie wszystkich działających w okresie 70-lecia naszych Kół i Sekcji 
Naukowo - Technicznych. Pozostawiono częściowo nazwy firm, w których one działały. Tłustym 
drukiem zaznaczono Koła i Sekcje działające obecnie. 
 

Koła 
CLOOS Polska Sp. z o.o.  
Dolnośląska Fabryka Krosien DEFKA - Dzierżoniów  
Dolnośląskie Zakłady Graficzne - Wałbrzych  
Dolnośląskie Zakłady Mechaniczne DEZAM - Dzierżoniów  
Energetyczna Komisja Egzaminacyjna - Wałbrzych  
Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA - Kamienna Góra  
Fabryka Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych KLIMATOR - Świebodzice  
Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych ZETKAMA - Kłodzko  
Koło Terenowe przy Świdnickiej Radzie FSNT-NOT - Świdnica  
LEGRAND Polska ( ZWAP FAEL) – Ząbkowice 
Noworudzka Szkoła Techniczna – Nowa Ruda 
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy BAROWENT - Świebodzice  
Pieszycka Fabryka Wyrobów Precyzyjnych PREMET - Pieszyce  
Rejonowy Dozór Techniczny - Wałbrzych 
Rzeczoznawcy przy ITM - Wałbrzych  
Seniorzy przy O/SIMP - Wałbrzych  
Spółdzielnia Inwalidów ELEKTROMET - Dzierżoniów  
Spółdzielnia Inwalidów ELSIN – Ząbkowice 
Spółdzielnia Inwalidów INPRODUS - Jawor  
Spółdzielnia Mieszkaniowa – Bielawa 
Świdnica Fabryka Wagonów „Świdnica” (WAGONY ŚWIDNICA SA) Świdnica  
Świdnicka Fabryka Pomp - Świdnica  
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych - Świdnica 
Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych IGLOTECH - Świdnica  
Wałbrzyskie Zakłady Graficzne KALKOMANIA - Wałbrzych 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Wałbrzych  
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Okręg Energetyki Cieplnej - Dzierżoniów 
Zakład Produkcji i Usług Technicznych SPOŁEM - Srebrna Góra Strzegomskie Zakłady 
Mechaniczne ZREMB - Strzegom  
Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO - Świdnica  
Zakłady Elektroniki Motoryzacyjnej POLMO-ELMOT - Duszniki Zdrój  
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej POLMO-ELMOT (REMY, AA) - Świdnica  
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Zakład nr 4 - Wałbrzych  
Zakłady Kuziennicze Przemysłu Maszyn Rolniczych - Jawor  
Zakłady Lin i Drutów LINODRUT - Wałbrzych  
Zakłady Radiowe DIORA - Dzierżoniów Zakłady Artykułów Technicznych NORTECH - Głuszyca 
Fabryka Narzędzi Rolniczych - Jawor Fabryka Wyrobów Metalowych - Jawor  
Zakłady Technologicznych Urządzeń Sterujących BESTER - Bielawa  
Zakłady Urządzeń Górniczych WAM AG - Wałbrzych  
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego PREDOM-TERMET - 
Świebodzice 
Zespół Szkół Mechanicznych – Świdnica 
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Zespół Szkół Mechanicznych - Wałbrzych  
 
Sekcje Naukowo-Techniczne 
 
Klub Pompiarza - siedziba w Świdnickiej Fabryce Pomp Sekcja Energetyczna - siedziba w 
Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy  
Sekcja Pojazdów Szynowych - siedziba w Fabryce Wagonów :Świdnica” w Świdnicy  
Sekcja Poligrafów - siedziba w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych KALKOMANIA w Wałbrzychu  
Sekcja Poligrafów - siedziba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie  
Sekcja Spawalnicza - siedziba w CLOOS Polska Sp. z o.o. w Świdnicy  
Sekcja Zmechanizowanego Sprzętu Domowego - siedziba w PREDOM-TERMET w 
Świebodzicach 
 
Współzawodnictwo 
 
Zarząd Oddziału nieprzerwanie od 1972 roku prowadził współzawodnictwo między Kołami na 
najlepiej działające Koło Zakładowe. Ocena Kół dokonywana była w oparciu o opracowany 
regulamin, a podstawę oceny stanowiły wypełnione i przesłane do Oddziału, istniejące wówczas, 
dzienniki Kół. W roku 1990 zawieszono i z uwagi na zmiany własnościowe w firmach i likwidację 
istniejących Kół, nie wznowiono już później tego współzawodnictwa.  
 
 
VIII.ODZNACZENI A I WYRÓŻNIENIA  
 
Dobra praca i aktywność naszych członków przełożyła się na liczne wyróżnienia i odznaczenia. 
Odznaczenia SIMP i NOT posiada około 150 członków naszego Oddziału.  
Honorową Odznaką im. Prof. Mierzejewskiego zostali odznaczeni: Stefania Janiga, Wiesław 
Borgosz, Krzysztof Czaja, Krzysztof Frąckowiak, Stanisław Godula, Ryszard Grzesik, Józef 
Jarząbek, Stanisław Kielesiński, Józef Lukas, Bronisław Macocha, Edmund Plaskacz, Henryk 
Pruski, Andrzej Siennicki, Henryk Zachwyc.  
 
Honorową Odznakę „Zasłużony Senior SIMP” posiada 17-tu Kolegów.  
Kolega Krzysztof Frąckowiak posiada Godność „Honorowego Członka SIMP”. 
 

 
Opracował Dariusz Ryl,  
na podstawie materiałów  

z archiwum oddziału SIMP  
w Wałbrzychu 

 


