Mgr inż. Jerzy Bezpałko – absolwent 1962 roku Wydziału Mechaniki
Precyzyjnej o specjalności przyrządy do pomiaru czasu w Leningradzkim
Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki. Od 1.04.1962 r. zatrudniony w
Zakładach Mechaniczno Precyzyjnych „Błonie” na stanowisku konstruktora oprzyrządowania, następnie technologa montażu zegarków. W 1966
r. objął stanowisko Zastępcy Głównego Technologa ds. Postępu Technicznego. Główny Konstruktor zakładu w latach 1967-73, Główny Specjalista ds. Prognoz i Rozwoju (1974-77), kierownik serwisu technicznego zakładu w ZSRR (1977-82), Główny Specjalista ds. TechnicznoHandlowych w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metronex” (1982-88), Główny
Specjalista ds. handlowych w Przedstawicielstwie P.H.Z. „Metronex” w Moskwie (1988-92),
pracownik Biura Europy Wschodniej w Towarzystwie Menedżerów w Warszawie (1992-93),
Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego w Zakładach Mechaniczno Precyzyjnych „Mera-Błonie” (1993-96), następnie Główny Technolog (1997-2001), Główny Specjalista ds. Techniczno-Handlowych (2002-2003).
Jerzy Bezpałko odegrał wybitną rolę w tworzeniu i organizowaniu polskiej informatyki. Opierając się na głębokiej wiedzy w zakresie mechaniki precyzyjnej, jako główny konstruktor i
główny technolog Zakładu „Mera-Błonie”, kierował opracowaniami i wdrażaniem do produkcji szerokiej gamy komputerowych urządzeń peryferyjnych. Należy tu wymienić następujące produkty:
1.
2.
3.
4.
5.

czytniki taśmy perforowanej CT-1001, CTK-50, CT-300,
perforatory taśmy DT-101, DTK-50,
mechanizmy szybkiej drukarki wierszowej 666/V3 oparte na licencji firmy ICL,
drukarki wierszowe (DW-21, DW-3),
seria drukarek i terminali mozaikowych, opartych na licencji francuskiej firmy Logabax
(DZM-180, terminal DZM-180 KSR, terminal DZM-180 RO, terminal DZM-180-57).

Wszystkie wymienione produkty były produkowane w tysiącach sztuk i stanowiły przedmiot
opłacalnego eksportu Zakładów „Mera-Błonie”. W latach 1970-76 Jerzy Bezpałko był przewodniczącym polskich delegacji na Radę Specjalistów Nr 5 Jednolitego Systemu Elektronicznych Maszyn Cyfrowych (JS EMC) dla zakładów Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i
Aparatury Pomiarowej „Mera”. Z uwagi na biegłą znajomość języka rosyjskiego i zagadnień
technicznych dotyczących produkowanych w Z.M.P. „Mera-Błonie” drukarek był bardzo
skutecznym negocjatorem cenowym przy uzgadnianiu kontraktów eksportowych na dostawy
urządzeń produkcji „Mera-Błonie” na rynki b. Krajów Socjalistycznych. Uzyskiwane w eksporcie ceny przez „Mera-Błonie” charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem opłacalności, a
wysoka wartość eksportu dała przedsiębiorstwu w tej dziedzinie w Ministerstwie Przemysłu
w latach 80. przodującą pozycję.
Od 2003 roku Jerzy Bezpałko jest na emeryturze. Nadal jest czynny zawodowo. W miejscowej spółdzielni mieszkaniowej jest członkiem zarządu, nadzoruje tu m.in. komputerowy system do zarządzania spółdzielnią.
(na podstawie portalu ITpedia)

