
 W okresie 65 letniej działalności funk-
cje prezesa pełniło 7 osób, a najdłużej, bo 
od 1983 roku do 2009 roku dr inż. Józef 
Zbigniew Szymański, członek Stowa-
rzyszenia od 1956 roku. Z ważniejszych 
wydarzeń warto odnotować zainicjowa-
nie za prezesury Zygmunta Sojeckiego 
(1954-64) organizację Kwartalnych Narad 
– późniejszych Konferencji Naukowo-
-Technicznych, za prezesury Lechosława 
Wylona (1971-76) wzrost liczby człon-
ków Oddziału do około 3500 oraz po raz 
pierwszy udział w Konferencjach Kwar-
talnych specjalistów i naukowców zagra-
nicznych. W latach 1976-83 za prezesury 
Adama Leśniaka liczba członków Oddzia-
łu wyniosła 3903, najwięcej od czasu jego 
powstania. W tym okresie powstało Koło 
przy Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. 
W Konferencjach Kwartalnych zaczęli 
uczestniczyć przedstawiciele nauki i za-
rządów przedsiębiorstw przemysłowych.

 Nieocenione wprost zasługi dla rozwo-
ju i działalności Stowarzyszenia ma dr inż. 
Józef Zbigniew Szymański organizator 
Koła przy Hutmenie, jego prezes w latach 
(1966-80), wiceprezes Zarządu Główne-
go SITPH w okresie 1990-2002 i prezes 
najpierw Oddziału Metali Nieżelaznych 
(1983-2004), a następnie prezes SITMN, 
którego II Zjazd Delegatów w kwietniu 
2009 roku nagrodził tytułem Prezesa Ho-
norowego SITMN.

 Jego długoletnia działalność stowarzy-
szeniowa, w tym na stanowiskach preze-
sów, zaowocowała bardzo ważnymi inicja-
tywami. Między innymi powołaniem do 
życia Klubu Menedżera Przemysłu Metali 
Nieżelaznych w 1991 roku, Izby Gospo-
darczej Metali Nieżelaznych w 1995 roku, 
Konwentu Menedżera Seniora w 2001 
roku, Fundacji „Przemysł Metali Nieże-
laznych Przyjazny Swoim Seniorom”, a 
nade wszystko utworzeniem SITMN jako 
kontynuatora tradycji i dorobku Oddziału 
Metali Nieżelaznych SITPH.

 Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Metali Nieżelaznych w dniu 11 
listopada 2004 roku zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd 
w składzie: prezes Józef Zbigniew Szy-
mański, wiceprezes Wacław Muzykiewicz, 
sekretarz Maria Suślik-Idczak, skarbnik 
Bronisław Ludwik Bielecki, zaś komisja 
rewizyjna: przewodnicząca Barbara Cwo-
lek, członkowie: Grażyna Kniat i Urszula 
Wróbel. Tak rozpoczął się nowy etap dzia-
łalności samodzielnej organizacji.

 Nowy zarząd kontynuował dotychcza-
sową działalność wzbogacając ją o nowe 
treści wynikające ze zmieniających się 
uwarunkowań gospodarczych i społecz-
nych. Najważniejszą pozostawały Konfe-
rencje Naukowo-Techniczne podejmują-
ce aktualne problemy przemysłu metali 
nieżelaznych, współpracy przemysłu z na-
uką, podsumowujące dorobek zakładów 
obchodzących jubileusze i zasłużonych 
dla przemysłu i nauki ludzi, zarówno czyn-
nych zawodowo jak i przebywających na 
emeryturze. Jakby wsparciem i uzupełnie-
niem Kwartalnych Konferencji Naukowo-
-Technicznych były spotkania Klubu Me-
nedżerów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
i Konwentu Menedżera Seniora w ramach 
którego czczono m.in. jubileusze 100 lecia 
urodzin Karola Rzymana, 90 lecia uro-
dzin prof. Tadeusza Karwana i 80 lecia 
urodzin Benedykta Gutkowskiego.

 Warto podkreślić, że wszystkie formy 
spotkań cieszyły się dużą popularnością 
obydwu środowisk zarówno przemysło-
wego jak i naukowego z uwagi na świet-
ną organizację i wspaniałą nacechowaną 
wzajemną życzliwością atmosferę, w 
czym ogromna zasługa władz organiza-
cji i jej biura od lat funkcjonującego pod 
egidą dyrektor Marii Grzesik z udziałem 
Małgorzaty Ksoll.

 W 2009 roku nastąpiła zmiana na 
stanowisku prezesa SITMN, miejsce dr 
inż. Józefa Zbigniewa Szymańskiego 
zajął prof. dr  inż. Zbigniew Śmieszek, 
dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, 
wybitny naukowiec i menedżer. Trzon 
zarządu nie uległ w zasadzie zmianom, 
co zapewniło kontynuację dotychczaso-
wej wielokierunkowej i bogatej w treści 
działalności Stowarzyszenia.

 Przytoczmy trochę danych staty-
stycznych obrazujących sytuację i roz-
wój SITMN z uwzględnieniem okresu 
funkcjonowania jako Oddziału SITPH. 
Otóż w 1980 roku organizacja liczyła 
3903 członków, w 2004, a więc roku 
usamodzielnienia się 1044 członków, 
zaś aktualnie 1496 członków zrzeszo-
nych w 17 Kołach. Do największych 
należą przy Hucie Miedzi „Głogów” 
492 osoby, Hucie Miedzi „Legnica” 
– 238 osób, Grupie Kęty – 156 osób i 
ZGH „Bolesław” – 132 osoby. Stowa-
rzyszenie zrzesza byłych pracowników 
w liczbie 280 osób. Stara się o rozbudo-
wę swoich szeregów, więc nowi człon-
kowie to 66 osób.

Wiceprezes dr hab. inż. Wacław Muzy-
kiewicz przedstawił następnie główne ob-
szary aktywności w okresie po II Zjeździe 
Delegatów SITMN w 2009 roku. Należą 
do nich: Kwartalne Konferencje Naukowo-
-Techniczne o problematyce gospodarczej 
i naukowo-technicznej, Konferencje Na-
ukowe o zróżnicowanej tematyce, Fora Go-
spodarcze Metali Nieżelaznych, Seminaria 
– szkolenia zarządów Kół, obecność i ak-
tywność w Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT, a także Konwent 
Menedżera Seniora, Fundacja „Przemysł 
Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Se-
niorom”, Nagroda SITMN dla najlepszego 
Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych 
AGH, współpraca z Izbą Gospodarczą Me-
tali Nieżelaznych i Recyklingu, wielostron-
na działalność w ramach Kół.

 Uchwałą Rady Krajowej Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z 
dnia 22 czerwca 2006 roku Stowarzyszenie 

przyjęte zostało w poczet jej członków zwy-
czajnych. Delegatem do Rady Krajowej 
został dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz 
aktywnie działający na tym forum, od 2018 
roku członek jej prezydium i wiceprzewod-
niczący. Jest współprzewodniczącym Ko-
mitetu Organizacyjnego IV Światowego 
Zjazdu Inżynierów Polskich  i XXVI Kon-
gresu Techników Polskich, który odbędzie 
się  w czerwcu br. w Krakowie.

Niezwykle cenną formą działalności 
SITMN jest Konkurs o nagrodę dla najlep-
szych absolwentów WMN AGH sponsoro-
wany przez Stowarzyszenie i Izbę Gospo-
darczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu. 
W roku jubileuszu 65 lecia SITMN i 100 
lecia AGH odbędzie się XXV edycja tego 
konkursu, którego inicjatorem był wice-
prezes dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz.

Stowarzyszenie posiada miesięcznik 
„Rudy i Metale Nieżelazne”, którego na-
czelnym redaktorem jest prof. dr hab. inż. 
Józef Zasadziński – Honorowy Profesor 
AGH, a Radzie Naukowej przewodniczy 
prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek. Posiada 
także odznaczenia i wyróżnienia honoro-
we, którymi nagradza ludzi zasłużonych 
dla przemysłu metali nieżelaznych.

 Na zakończenie prezentacji SITMN wi-
ceprezes dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz 
przekazał podziękowania dla Koleżanek i 
Kolegów z kolejnych Zarządów i Komisji 
Rewizyjnych SITMN, Prezesów i Zarządów 
Kół, Koleżanek i Kolegów w nich zrzeszo-
nych, Prezesów i Dyrektorów, Zarządów i 
Dyrekcji firm branży metali nieżelaznych, 

Szanowanych Uczestników i Gości Kon-
ferencji, a także dla wyjątkowego partnera 
medialnego – Magazynu Hutniczego za to, 
że możemy dziś świętować kolejny Jubile-
usz, 65 lecia naszego Stowarzyszenia.

 Jako pierwszy głos zabrał Honorowy 
Prezes SITMN dr inż. Józef  Zbigniew 
Szymański, który przypomniał najważ-
niejsze wydarzenia z historii Stowarzy-
szenia i swój w nich udział, emocjonalne 
związki z prowadzoną działalnością. Od-
niósł się także do obecnej sytuacji SITMN 
stwierdzając m.in., że jest doskonała. 
Stowarzyszenie jest dobrze zorganizowa-
ne kieruje nim od 10 lat wszechstronnie 
utalentowany prof. Zbigniew Śmieszek, 
jest wysoko cenione w FSNT-NOT i przez 
prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny.

 Bardzo optymistycznie ocenił przy-
szłość Stowarzyszenia, po spełnieniu dwóch 
warunków. Pierwszy to kontynuowanie i 
wzbogacanie stosowanych w okresie 65 –le-

cia form działalności. Drugi to utrzymanie 
działalności w dotychczasowym duchu nie-
powtarzalnego, rodzinnego klimatu, życzli-
wości i przyjaźni. Klimat ten jest magnesem, 
który integruje i przyciąga do naszej spo-
łeczności każdego, kto choć raz uczestniczył 
w organizowanych przez nasze Stowarzy-
szenie spotkaniach. Będąc razem możemy 
zdziałać więcej i cieszyć się życiem.

 Życie to raj, do którego klucz jest w 
naszych sercach powiedział kiedyś Fiodor 
Dostojewski. Niech więc te słowa będą 
mottem dla działalności naszego Stowa-
rzyszenia i przyszłych Jubileuszy. Kochaj-
my się po to, aby cieszyć się pracą i życiem 
– zakończył prezes honorowy.

 Następnie głos zabrał prezes najwięk-
szego Koła SITMN działającego przy Hu-
cie Miedzi „Głogów” Zbigniew Gostyński. 

Przypomniał, iż powstało ono na początku 
1970 roku, a grupę inicjatywną stanowiło 
31 osób. Aktualnie liczy 498 członków, w 
tym 123 kobiety. 

Zbigniew Gostyński pełni funkcję preze-
sa od 2001 roku. Posiada bogate doświad-
czenie pracy z ludźmi, jest także wicepre-
zesem zarządu SITMN. W okresie jego 
prezesury organizacja głogowskich hut-
ników dynamicznie się rozwijała. W 2000 
roku liczyła 161 członków, w 2005 roku 
261, w 2010-418, a obecnie 496 członków.

 W swoim wystąpieniu podzielił się z 
uczestnikami konferencji doświadczenia-
mi w kierowaniu tak dużą organizacją 
w wielkim zakładzie przemysłowym. Po 
pierwsze przedstawił zasady kierowania 
działalnością Koła na rzecz aktywizacji 
jego członków, którego głównym celem 
jest integracja oraz podnoszenie ich wie-
dzy zawodowej i ogólnej. Scharakteryzo-
wał najważniejsze formy działalności słu-
żące osiągnięciu tego celu.

 Przedstawił także zasady kształtowania 
relacji z kierownictwem zakładu do któ-
rych należą: czytelne zapoznanie z celami 
statutowymi Stowarzyszenia, wskazanie 
historycznych przykładów wieloletniej, 
owocnej współpracy, przedstawienie sze-
rokiej oferty współpracy ze wskazaniem 
obopólnych korzyści, kierowanie się za-
sadą „ofiaruję więcej, oczekuje mniej”, 
a także prezentowanie racjonalnych i 

społecznie akcepto-
wanych kierunków 
rozwoju zakładu, 
zajmowanie stanowi-
ska w sprawach na-
ruszających godność 
inżynierów, członków 
Stowarzyszenia. Nie-
zwykle ważnym jest 
utrzymywanie statusu 
organizacji niezależ-
nej i samodzielnej, 
ale nie ograniczają-
cej, a wzmacniającej 
wzajemną współpra-
cą.

 Miłym akcentem 
kończącym część 
Jubileuszu 65 lecia 
SITMN było wrę-
czenie odznaczeń 
honorowych ludziom 
zasłużonym dla Sto-
warzyszenia. I tak 

Medal im. inż. Piotra 
Drzewieckiego otrzy-
mali: prof. dr inż. Zbi-

gniew Śmieszek prezes SITMN i dr inż. 
Józef Zbigniew Szymański  honorowy 
prezes SITMN. Diamentową Odznakę 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT dr hab. inż. Wacław Muzy-
kiewicz wiceprezes SITMN.

Za wybitne osiągniecia naukowo-tech-
niczne oraz działalność stowarzyszeniową 
na wniosek Zarządu SITMN przyznano 
Honorowe Odznaki, które otrzymali: PLA-
TYNOWE - Stanisław Pietrzyk, Łukasz 
Piełka, Beata Cwolek, Maria Suślik-Id-
czak, Jan Antczak, Leszek Stencel, Zbi-
gniew Gostyński. ZŁOTĄ – Stanisław Paw-
licha. SREBRNE - Michał Kijas, Tomasz 
Kosowski, Paweł Kowalczyk, a honorowe 
Statuetki Hutnika za pracę społeczną w 
strukturach SITMN: Andrzej Chmielarz, 
Andrzej Kłyszewski. 

Statuetkami „Przyjaciel SITMN” 
uhonorowano 36 osób. Otrzymali je: 
Józef Zasadziński, Tadeusz Knych, Mi-
rosław Forystek, Andrzej Łatka, Lucjan 
Ciszewski, Mirosław Buciak, Kazimierz 
Poznański, Małgorzata Iwanejko, Piotr 
Szeliga, Arkadiusz Krężel, Leszek Ga-
rycki, Michał Topolnicki, Michael Pe-
dersen, Jan Woźniak, Mariusz Mańdok, 
Bogusław Ochab, Mirosław Indyka, 
Józef Siwiec, Marian Darłak, Marek 
Szczerbiak, Roman Urbanowicz, Edward 
Szwagierczak, Ryszard Chamer, Andrzej 
Kłyszewski, Maciej Kopczyk, Mieczy-
sław Woch, Bogusław Major, Władysław 
Gąsior, Paweł Zięba, Jerzy Sobczak, 
Ryszard Pregiel, Ryszard Jaśkowski, 
Leszek Ziętkowski, Tomasz Sęk, Jerzy 
Czekaj, Wojciech Boczar.

PIĘKNE JUBILEUSZE W RODZINIE METALI NIEŻELAZNYCH

65 LAT WSPÓLNEJ TROSKI
Pierwszy Zarząd SITMN pod kierownictwem prof. Zbigniewa Śmieszka 

z prezesem Honorowym Stowarzyszenia. 

 Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych Medalami  
inż. Piotra Drzewieckiego i Diamentową Odznaką NOT  

w towarzystwie prof. Józefa Zasadzińskiego.

Laureaci odznaczeń Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych i Honorowych Statuetek  Hutnika
 za osiągniecia naukowo-techniczne i działalność stowarzyszeniową.

Wiceprezes dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz 
prezentuje dorobek Stowarzyszenia.

Dr inż. Józef Zbigniew Szymański. 

Zbigniew Gostyński dzieli się 
doświadczeniami z działalności Koła 
SITMN przy Hucie Miedzi „Głogów”.
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