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26 kwietnia 2019 roku w bydgoskim Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych, odbyły się regionalne uroczystości jubileuszu 100-lecia
Głównego Urzędu Miar. Były okolicznościowe medale, gratulacje i
historyczna wystawa.

Regionalne obchody 100-lecia Głównego Urzędu Miar były okazją do historycznej podróży, którą
umożliwiła m.in. wystawa. W bydgoskim Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zebrano na niej
ponad 70 eksponatów. Wśród nich między innymi pierwsze przyrządy pomiarowe stosowane przez
urzędników. Zaprezentowano także technologię wykorzystywaną współcześnie. - To są stanowiska,
za pomocą których przenosimy spójność pomiarową. przy ich pomocy wyznaczamy błędy wzorców
masy, wyznaczamy błędy różnych przyrządów pomiarowych, czy w procesie legalizacji, czy w
procesie wzorcowania - wyjaśnia Katarzyna Kapela, kierownik Laboratorium Masy w Okręgowym
Urzędzie Miar w Bydgoszczy.
Jak podkreślił dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, działania Głównego Urzędu Miar
oraz jednostek terenowych, to nie tylko pomiary. - Dokładnie 100 lat temu utworzony został GUM
oraz okręgowe urzędy miar, między innymi bydgoski. Mamy swoje tradycje, wspieramy działalność
naukową, działalność przemysłu, a przede wszystkim stoimy na straży dobra publicznego i dbamy o
interes klientów - opowiada Ireneusz Dawidowicz, dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy.
Ważną częścią uroczystości było wręczanie zasłużonym pracownikom administracji miar i
administracji probierczej okolicznościowych medali oraz replik wzorca masy. Pamiątkowe medale,
edytowane w związku z 50-leciem powstania 2 Wojskowego Ośrodka Metrologii w Bydgoszczy, były
wręczane przez dyrektora 2 WOM Płk Tomasza Litwinko w celu uhonorowania przedstawicieli
administracji miar, jako wyraz podziękowań za dotychczasową długoletnią współpracę. W ten
sposób uhonorowani zostali m.in.: p.o. Prezesa GUM Maciej Dobieszewski, Dyrektor Biura Służby
Miar GUM Jan Landowski, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych,
przedstawiciele instytucji i placówek naukowych współpracujących z urzędami miar oraz działający
na rzecz polskiej metrologii.
Jubileuszowe statuetki otrzymali kierownicy komórek organizacyjnych OUM w Bydgoszczy, była
dyrektor OUM w Bydgoszczy p. Beata Koepke, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego OUP w
Warszawie p. Wiesława Bromka. Pełna lista wyróżnionych i uhonorowanych znajduje się w pliku
word.

Z interesującymi referatami wystąpili: p. Piotr Kwiatkowski "Administracja miar na terenie działania
OUM w Bydgoszczy po uzyskaniu przez Polskę niepodległości";
Wiesław Frydrychowski "Miara życia. Wspomnienie o Józeﬁe Arentowiczu";
Dyrektor 2 Wojskowego Ośrodka Metrologii p. Płk Tomasz Litwinko "Zabezpieczenie metrologiczne
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku"
Mgr inż. Agata Bukaluk "Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy"
Prof. dr hab. Wojciech Tomasik "Historia czasu środkowo-europejskiego w Bydgoszczy"
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, odbywała się w asyście wojskowego pocztu
sztandarowego. Podczas występów artystycznych solistom towarzyszyła orkiestra wojskowa.
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