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zy wykonamy plan kwartalny?
sytuacji wprodukcji rozmawiamy zdyr. J. Oziwirkiem
Time is money - twierdzą
wieków Anglicy. I mają
rację . My jednak powiemy nieco inaczeL choć sens się nie
zmieni: - plan to pieniądz.
M a oczywiście o planie prod cyjnym, a ściślej o sytuacji
w trzecim kwarZaniepokojeni niewyko
zadań lipcowych, pugabinetu Dyrektora
Józefa Dziwirka.
-

Istotnie - mówi Dyrektor
lipiec należał do
. Przyczyn było
Przede wszystkim lakieCiasnota
lokalowa
dobrych lakierów. Dawanizernia. Mała prze
~+r"n.~6;' wymagana
bowiem
na rynek zai krajowy. nie pona zwiększenie wydajDo tego wszystkiego
niespodziewanie powódź.
to wydawać' się dl2 nieparadoksem - wyj aś
. Dyr. Dziwirek - ale
powódź była główną

"zawalenia" planu
Jeden z naszych naj
newraligic;mych IOdprodukcyjnych - monmalsz~rn do szycia
został
zalany wodą. Przez
wydział ten nie praSytuacja w ogóle była
a wyjście z impasu
: natychmiast zorspecjalnę
ekipy
do akcji zapoTak też uczyniOno.
to za sobą - rzecz
oderwanie ludzi od
z kolei obniżyło wyzadań
produkcyj-

•

- Panie Dyrektorze - zwrasię z pytaniem jak mi
zadania sierpniowe
wykonane z pewną
. ' . """ .. ·~.ol._ Czemu to przypisać?

We

wrześniu

O tym właśnie pragnę
Jak pan zapewne wie,
lakierownia w szczególności
była
od dłuższego czasu tą
.,pięt ą
Achillesową"
naszego
zakładu . Postanowili śmy przeto
dokonać pewnych naszym
zadaniem niezbędn ych posunięć organizacyJnyc h,
które
zagwarantują nam wykonanie
planu kwartalnego. Tak więc
wzmocniliśmy
personel techniczny na tym odcinku i - w
miarę i tak już skąpych możli
WOSCl
poszerzyliśmy
po-

mówić.

wierzchnię produkcyjną . Muszę
podkreślić
wielką
energię ·
i pomysłowość przy tym "prze

tu

meblowaniu" kierownika wydziału TP-7a
inż.
Stanisł!a.wa
Kalbarczyka.
- Ale chyba
nie
tylkO
lakierownia sprawia kłopoty? ..
- Niestety, są również i inne
odcinki
produkcyjne.
które
"psują
nam dużo krwi". Np.
problem prostowni na wydziale
TP-7b. Od dłuższego już czasu
Zakład
czyni usilne starania
o sprowadzenie nowych szlifierek do wałków . Mamy nadzieję.
że ze Zjednoczeniem dojdziemy
do prozumienia. W tej bowiem
chwili bynajmniej nie robię tu tragedii sytuacja na
prostownl jest bardzo ciężka
i zachodzi obawa o plan kwartalny. Odpukajmy to jednak
w
nieheblowane
drzewośmieje się dyr. Dziwirek, rozglądając
się
rzeczywiście
za

tuacji w Ul kwartale?
- Cóż, jestem z natury optymistą. Wierzę, a nawet jestem
przekonany, że mimo tych trudności batalię o plan wygramy
na całej linii. Acha, jeszcze
kilka słów do Zaopatrzenia
Technicznego. Materiały muszą
być
dostarczone na zagrożone
pozycje na czas. Miesiąc wrzesień zadecyduje o naszym powodzeniu w III kwartale i o...
premii.
- A więc panie Dyrektorze
time is money? ..
- Oczywiście. Czas to pieniądz, a raczej plan to pieniądz ...
Rozmawiał

ANTONI

obchodziliśmy

Swięto

Lotnictwa.

DUże zainteresowanie budziły wysławione na Pl. ZwYcięstWa

szybowce i odrzutowiec.

Łuczniki na szerokim świecie

Nowe umowy handlowe
z Francjo;, Angliq i Brazyliq
"Łuczniki"

zdobywają rynki
W twierdzeniu tym nie
ma przesady. Ostatnio bowiem
podpisaliśmy trzy nowe umowy
na dostarczanie maszyn domowych i przemysłowych do
państw kapitalistycznych.
Po raz pierwszy w historii
naszego eksportu zawarliśmy,
umowę z Francją na maszynę
domową kI. 90. Pierwsza partia
tych maszyn w ilo ś ci 500 sztuk
świata.

została

już

wysłana. Również

Anglicy parafowali stałe zamówienie na maszynę kI. 90.

500 sztuk płynie już do Albionu.
Po trzech latach
przerwy
wznowiliśmy
dostawę maszyn
przemysłowych do Brazylii,
Cieszy nas przede wszystkim fakt zdobycia rynku francuskiego i angielskiego, które
jak wiadomo, należą do najbardziej chłonnych.
Bez wątpienia trzeba przyznać, że "Łuczniki" zdobyły sobie
już
określoną
opinię
w świe cie .
(g)

"Odfajkowana" konferencja

Absencja i bierność członków
Samorzqdu Robolniczego
Samorządu Zakałdowego jest
władzą w instytucji. Na posiedze-

Konferencja
najwyższą

niach Konferencji omawiane są naj istotniejsze
problemy z życia zakałdu, a więc napięcie planów produkcyjnych,. sprawy postępu technicznego, ekonomiki przedsiębiorstwa itp. Uchwały
Konferencji Samorządu Robotniczego są wią
żące i obowiązujące. Realizowanie tych uchwał
spada na całą załogę z Dyrekcją Zakładu na
czele. Tak jest, a przynajmniej tak być pow i n n o. Wynika to z obowiązującej ustawy.

nieheblowaną deską.
Odpukaliśmy
w

blat stołu
maszyny do szycia kI. 92 ...
- Żarty żartami - mówi już
poważnie dyr. Dziwirek ale
prostownia goni resztkami sił.
Cieszy nas jednak, że poważnie
wzrosła
wydajność
pracy na
galwanizerni, czerniowni i hartowni wydziaŁu TP-9. Tam też
nie było z planem "za wesoło".
- Jaka jest Pana ocena sy-

GOMÓŁKA

A więc siało się to o czym wszyscy marzyLiśmy.
KAZIMIERZ PAŹDZIOR przywiózł do Radomia
złoty
medal z pięknego P ALLAZZO DELLO
SPORT w Rzymie. Radom,iacy są dumni z sukcesu
Kazika, ale chya największy powód do dumy mają
pracQwnicy "Waltera", bowiem nowoupieczony
mistrz olimpijski należy do "rodziny" walterowców.
Tu, przy zakladowJj(m klubie sportowym "Broń",
rozpoczął swoją żmudną drogę nC1J podium zwycięzcy
olimpijskiego - największego zaszczytu dla sportowca.
Z tego sukcesu KAZIMIERZA PAŹDZIORA cieszymy się wszyscy. To była szalenie przyjemna niespodzianka.
Pięknie
dziękujemy,
gratulujemy i życzymy
z cGlłego serca dalszych sukcesów. .
Osobne gratulacje przesyłamy z akazji ur~dzin
syna, który wydaŁ pierwszy okrzyk na cześć tGJty zwycięzcy w półtora dnia po przyjeździe do Ra~
domia naszego olimpijczyka.
To się nazywa wyczucie czasu.
Brawo pani Stefanio!
(tk)

Ostatnia Konferencja SamoRobotniczego dotyczyła
niezwykle ważnego problemu:
kształtowania się kosztów włas
nych produkcji oraz wykonania
planu za ub. półrocze. Przed
dość
szczupłym
audytorium,
referat o sytuacji ekonomicznej
zakładu, a ściślej mówiąc o kosztach własnych, wygłosił Dyr.
Techniczny Zakładu. Następnie
przewodniczący obrad tow. Soczówka
otworzył
dyskusję.
I nic. I cisza. Zarządzono 10
minutową przerwę. Po niej zabrało głos trzech dyskutantów.
Jeden z nich, Kierownik Zespołu tow. Łagowski w obszernej
wypowiedzi przedst awił
piętrzące się trudności w wykonaniu planu w asortymencie
maszyn do szycia. W konkluzji
stwierd:?ił, że pomimo wszystko
plan zostanie wykonany. Pozostałe wypowiedzi nie pobudziły
także zebranych do żywszej
reakcji. Tak więc Konferencję
rządu

Samorządu Zakładowego zakoń
czono. Uchwały nie podjęto.
Trudno się temu dziwić. Posta-

nowiono, że opracowana ona
zostanie przez specjalny zespół.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wymowę. Wydziały
poprzestały na t'y'm.

jednak nie
W oparciu
o konkretne cyfry, Kierownicy
Wydziałów
wysłali do księgo
wości wyjaśnienia i sprostowania. Tak uczyniły i trudno się im
dziwić . Trzeba wreszcie ustalić ,
gdzie leży prawda. Trzeba ustalić , czy są prawdziwe,
cyfry,
którymi dysponują 'Vydziały,
czy też cyfry:, będące w dyspo(Dokończenie na str. 6-ej)

Sukces!

Opuszczaliśmy salę posiedzeń

z uczuciem, że kolejna Konfer encja została "odfajkowana".
Obowiązkiem reporterów jest
nie tylko suche odnotowanie
faktów nawiasem mówiąc dość
smutnych. Żyłka
reporterska
spowodowała,
że
postanowiliśmy sięgnąć
do źródeł tej
"znieczulicy",
postanowiliśmy
poznać
przyczyny tej dziwnej
bierności

członków Samorządu

Robotniczego. Odbyliśmy dług ą
wędrówkę po zakładzie. Rozmawialiśmy z sekretarzami OOP,
z
Kierownikami Wydziałów,
z ludżmi, będącymi uczestnikami
tej Konferencji. Z rozmów tych,
czasem sztywnych i oficjalnych,
czasem pół-prywatnych wyłonił
się główny "winowajca". Było
nim jak twierdzili niektórzy,
sprawozdanie : - masa suchych
i nie zawsze odpowiadających
rzeczywisto ści cyfr. Po K?n~e
rencji
na
głowy plamstow
i księgowych posypały się gromy. Nie pomogły tu żadne tłu
maczenia, przedstawianie tasiemcowych wyliczeń. Autor,y~
tatywnie podane z . lysokos~l
mównicy wyniki, miały swoJą

f.

Ostatnio odbyły się w Zyrardowie Kolarskie Mistrzostwa
Polski na Torze. piękny sukces
odniosła drużyna "Broni", która
zdobyła

tytuł

Drużynowego

Mistrza Polski. a Józefowicz
(na zdjęciu) tytuł Mistrza polSki
na 1.000 m. Zdjęcie całej drużyny zamieszczamy na str. 6.
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Po plenum KZZMS

ABC... szkolenia partyjnego

Głównym

zadanielD
socjalistyczne wychowanie
Ostatnio w naszym zakładzie
się plenarne posiedzenie KZ ZMS z udziałem l-go
sekr. KZ PZPR tow. Ryszarda
Cmiela. Tematem obrad Plenum była praea ideowo-wychowawcza. Postawienie tego problemu pod rozwagę KZ wynika
z konieczności bardziej intensywnego działania nad wychowaniem
członków
ZMS, ich
przygotowaniem do praktycznej
działalności
aktywu związko
wego.
odbyło

Ważnym zagadnieclem- w tej
dziedzinie
jest
organizacja
i sama
praca
Wieczorowej
Szkoły Aktywu,
jak rówmez
organizowanie w grupach ZMS
miesięcznych zebrań dyskusyjno-szkoleniowych. Według zaleceń Plenum KZ ZMS z dniem
I.X.br. rozpocznie zajęcia Wieczorowa Szkoła Aktywu. Słu
chacze tej szkoły rekrutują się
spośród czonków
KZ
ZMS,
I-szych i II-gich sekretarzy
grup działania, oraz innych
aktywistów Związku. Program
zajęć szkoleniowych przewiduje
zagadnienia kultury organizacyjnej, problemów światopoglą
dowyCh, historii ruchu robotniczego
i
młodZieżowego
w
Polsce, historii naszego kraju,
sytuacji międzynarodowej itp.
Takie ustawienie zajęć w WSA
pozwoli
nam
rozwijać
we
właściwy
sposób organizację
zebrań
szkoleniowo-dyskusyjnych w grupach wydziałowych.
Zebrania te to bodaj główny
kierunek naszej pracy ideowopolitycznej nad wychowaniem
szerokiego akytwu. Wieczorową
Szkołę Aktywu postanowiliśmy
zorganiwwać
ciekawiej niż w
latach ubiegłych. Obecnie w

programie jej oprócz samego
szkolenia przewidujemy wspólnf' wieczoronice, wycieczki do
kl.n i teatrów, wspólne dyskusje
wokół obejrzanych sztuk i filmów.
Odrębne

ściśle

zagadnienie

chociaż

wiążące

się
z cało
pracy ideowo-politycznej, to sprawa rozwoju
propagandy wzrOkowej, prasowej i -radiowej. Plenum oceniło,
że ten odcinek pracy pozostawia w naszej organizacji dużo
do życzenia. Dlatego też Plenum zaleciło powołać ao życia
wydziałowe zespoły aktywu dla
opracowania gazetek ŚCiennych,
haseł i błyskawic, ~9wiących
o działalności ZMS. Komisja
propagandy wprowadzi cotygodniowe audycje ZMS-owskie
w naszym radiGwęźle oraz
zorganizuje odczytY.: na tematy
polityczne. Wszystkie metody
i formy pracy winny zmierzać
do
zdobywania
dla
ZMS
nowych członków. Wspólidziała
nie z modzieźą niezorganizowaną, szczególnie
w zakresie
działalności produkcyjnej, kulturalnej i sportowej, zapraszanie młOdych robotników na zebrania ZMS, troska o ich warunki pracy i nauki moźe odegrać poważną rolę. Jest w naszym zakładzie wielu młodych
ludzi pozostających poza organizacją
ZMS-owską.
Jednym
wład;1:a ludowa stworzyła warunki do zdobywania wykształ
cenia, innym w praktycznym
zdobywaniu
zawodu. Mamy,
jako związek, moralne prawo
wiele od tych ludzi oczekiwać .
Chcemy, by w krótkim czasie
znależli
się
oni w szeregach
ZMS.
kształtem

młodzieży

Inna
jeszcze sprawa,
to
przygotowanie
wychowanie
ZMS-owskiego
aktywu
do
wstąpienia do PZPR. Organizacja nasza jest przecież kadrowym zapleczem
Partii. Ci,
którzy z racji wieku odchodzą
z szeregów ZMS nie mogą pozostać
opuszczeni. Dlatego też
komitety grup
ZMS winny
tworzyć takie warunki, w których
możnaby
przekazać do
Partii tych wszystkich, którzy
na to wyróżnienie zasługują.
Mamy nadzieję, że przyjęte
kierunki działania winny przynieść w niedługim czasie spodziewane wyniki. O tym jak
poszczególne ogniwa naszej organizacji będą realizować postawione przez Plenum zada~ia,
hędziemy infGrmować
na lamach naszej gazety oraz przez
radiowęzeł!.

TADEUSZ PRYGIEL

Realizujemy

W chwili obecnej organizacje
part.yjne kończą przygotowania
do otwarcia nowego roku szkolenia
partyjnego.
Wszystkie
OOP w okresie tym winny wyciągnąć właściwe wnioski z zeszłorocznych niedociągnięć i błę
dów. Wówczas
będzie można
powiedzieć, że szkolenie zostało
dobrze przygotowane. Dlatego
chyba warto zatrzymać się nad
niektórymi
niedociągnięciami
z ubiegłego roku .
Głównym niedociągnięciem w
poprzednim okresie szkoleniowym było
słabe
reagowanie
egzekutyw i OOP na lekceważenie
przez niektórych towarzyszy zajęć w
zespołach,
nikłe, niekiedy żadne, przygotowanie się suchaczy do zajęć,
zbyt mały zasięg szkOLenia jak
na potrzeby i możliwości organizacji partyjnej "Waltera" itp.
Mając to na uwadze egzekutywa KZ PZPR wyszła z zało
żenia, że w nowym roku sz1«>leniowym 1960/61 należy bezwzględnie zwiększyć liczbę zespołów i uczestników szkolenia
partyjnego, oraz wprowadzić
wyższe formy szkolenia. Realizując te założenia, w bieżącym
roku
zorganizowane zostaną
Zespoły
szkolenia partyjnego

uchwały

przy OOP o czterech zasadniczo
różnych programach nauczania

A więc: EKONOMIKA 1 PO:
LITYKA PRL, EKONOMIKA
POLITYCZNA,
MARKSIZMLENINIZM, HISTORIA POLSKIEGO RUCHU ROBOTNI-

CZEGO.
Powstanie też WIECZORO W A SZKOŁA AKTYWU z dwu
letnim programem nauczania,
w większości opartym na zagadnieniach śWiatopoglądowych
i
filozofii
marksistowskiej.
Uczestnicy
tej- szkoły-' wi'nni
rekruoowa4... się
z czołowego
aktywu partyjnego, gospudarczego i organizacji masowych.
Przy Szkole dla Aktywu powstanie też SZKOŁA DLA KANDYDATOW,
gdzie
przyszli
członkowie partii zapoznają się
z zagadnieniami statutowymi
i Historią Partii. Nauka trwać
będzie przez 6 mieSięcy.
W tej niewątpliwie poważnej
pracy partyjnej, olbrzymi obo wiązek spada na OOP, które,
przygotowując nowy rok szko leniowy, muszą pamiętać o statutowym
obowiązku
stałego
podnoszenia pQziomu politycznego członków partii.
Życzymy
zatem
owocnej
nauki.
(jur)

zakładu.

Dotychczas obowiązywał podział na inwestycje scentralizowane, płatne z dotacji Ministerstwa oraz inwsetycje zdecentralizowane,
finansowane
z środków własnych zakładu.
Zakład miał prawo dysponować
wygospodarowanymi środkami
własnymi w wysokości takiej,
jaką osiągnął. W myśl tych wytycznych został
sporządzony

5-letni plan zadań inwestycyjnych wyłącznie dla inwestycji
scentralizowanych. W planJie
tym zostało zaznaczone. że potrzeb inwestycji zdecentralizowanych nie podajemy, gdyż nie
jesteśmy w stanie określić wieI
kości własnYCh środków finansowych, jakie zakład uzyska w
okresie realizacji planu 5-cio
letniego. Zaznaczyliśmy również, że potrzeby
inwestycyjne
Zakładu są tak duże, że środki
własne zostaną na ten cel w
pełni wykorzystane.
Biorąc pod
uwagę
wartość
finansową I-go
roku planu
5-cio letniego oraz przybliżoną
wartość

środków

własnych

opracowano w m-cu

Przgjemnie i pożgtecznie ZMS-orncg z
spędzili okres letni na Mazurach
między

i zajęcia sportowe (szczególnie

grunwaldzitd. W omawianiu tych
wszystkich problemów i zagadnień ;1:decydowaliśmy
się
na
formę dyskusyjną.
Nie obyło

gra w siatkę, warcaby, strzelanie z broni małOkalibrowej), jak
również "łowie nie" rybek. Piszę
to w cudzysłowie,
bo
nie
zawsze
z
połowów w racali
chłopcy z wesołymi minami.
Wtedy co złośliwsi wołali:
"trzeba byłO zabrać ze sobą
mydło". Najlepiej jednak potra-

nas 40 w dwóch tur-

nusach. Miejscowość była ślicz
na o nieco jednak odstraszają
cej nazwie ZGON. Otóż do tego Zgonu nad jeziorem Mokrym
przybyliśmy po to, aby zdObyć

Mazur,

sytuację

narodową, rocznicę
ką

filiśmy

trochę wiadomości, dotyczących

pracy w grupach ZMS, no i wy
począć.
Pierwszą

najważniejszą

były zaszkoleniowe Obejmowały
one zagadnienia statutowe ZMS,
formy
pracy
w
grupach
działania,
historię
Warmii
czynnością

ję.cia

obozową

się oczywiście

bez zaciekłych
polemik. A przecież o to nam
chodziło. W
ostrej, rzeczowej
krytyce
błędów
rodzą
się
właśnie ludzkie poglądy.
Druga rzecz, o której warto
wspomnieć, to organizacja ciekawych
rozrywek.
Należały
do nich i gimnastyka poranna

zorganizować

zajęcia

kulturalne. Należały do nicb
, ogniska i wieczornice. Urządzane co drugi dzień wieczornice
ściągały
do
naszego obozu
miejscową ludność i wczasowiczów (wczasowiczki oczywiście
też były ... ). Mieliśmy
też
do
dyspozycji łodzie i
kajaki,
którymi dokonywaliśmy czę
stych eskapad wodnych po jeziorze Mokrym (8 km długości!)
i jeziorze Zdrożnym. Chłopcy
zbudowali również 5-cio osobową tratwę . Sto pociech z nią
było. Ale to już dłuższa historia.
W zasadzie mieliśmy dużo
lepszy skład uczestników, niż
w roku ubiegłym. Tacy chłoPCY
jak Mietek
Sobuta z TP-6,

"

kwietniu

Wa.ldek Lenart z TP-8, Janek
Wana.t z TP-9, Edek Piętak,
Janek Slązak z NK-l, Zygmunt
Sobień z TP-4, Adaś Krawczyk,
Władek Grunt z TG-P, Kazik
Kacperkiewicz z TG-B i Leszek
Okomski z TM-2 - swoim postępowaniem i dyscypliną obozową potrafili wytworzyć na serdeczną

atmosferę,

robili wszystko, by na turnusie
wesoło,
by
wszystkie
imprezy były ciekawe, kulturalnie przygotowane. Szczególnie duże uznanie należy się
Piętakowi
Wanatowi (obaj
było

gitarzyści).

Turnusy
Sądzę,

że

;1:ostały
były

zakończone.
pożyteczne

i przyjemne. Ich uczestnicy
nauczyli
się
kolektywnego
współżycia,
wynieśli
wiele
wniosków, które posłużą do
praktycznej pracy w swojej
grupie
działania.
Teraz
będą stanowić część ZMS-owski ego aktywu,
od
którego
oczekujemy wiele w codziennej
związkowej robocie.
-
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.Po 8 posiedzeniach Komisji
Przed przystąpieniem do omówienia dalszej pracy Komisji
Inwestycji, o czym 'informowaliśmy
CzytelniMw na łamach
naszej, gazety, konieczne jest
wyjaśnienie
pewnych ograniczeń , jakie nastąpiły w dysponowaniu środkami własnymi

TI

TI

d:zi:

V Plenum

Głównej

projekt planu inwest}'cyjnego
na rok 1961. Projekt ten został
podany pod dyskusję załogi zakładu. W
m-cu sierpniu br.
odbyła
się
odprawa inwestycyjna w Zjednoczeniu, na której
okazało się, że wszystkie potrzeby
inwestycyjne zakład u
tak przemysłowe, postępu technicznego jak i budownictwa
mieSzkaniowego, socjalne, OZR
itp. a więc i te, które były prze
widziane
do
wykonan:ia ze
środków własnych zakładu z stały zalimitowane. Cóż to ozna
cza? Znaczy to, że zakład ma
przydzielony odgórnie w Narorowym Planie Gospodarczym
limit, w granieach którego musi się ;1:mieścić. Zakład może
posiadać dużo większe
środki
własne od przeznaczonego li-

Było

Nr

(łp)

mitu i nie ma prawa swobodnie
nimi dysponować. Wobec takiej
sytuacji został powtórnie sporządzony nowy projekt
planu
inwestycyjnego na rok przyszły
i właśnie ten
projekt jest
obecnie dyskutowany przez załogę zakładu. Trudno jest obecnie powiedzieć czy w wyniku
dyskusji osiągnie się oszczęd
ności inwestycyjne w odniesieniu do I-go roku 5-cio lat ki
Przywiązuje się dużą wagę do
pracy Podkomisji, ' która ma
obliczyć przepustowość zakładu

w odniesieniu do roku 1961
oraz w odniesieniu do roku
1965. Niemniej ważnym zagad
nieniem jest uaktualnienie projektu wstępnego Zakładu. Posiadany przez zakład projekt
wstępny jest zdeaktualizowany,
gdyż rodzaj asortymentu produkcji w tym projekcie daleko
odbiega od obecnego asortymentu 5-cio latki.
Aktualizację projektu wstęp
nego dokonuje Warszawskie
Przedsiębiorstwo
Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych.
Z projektu tegO zostaną wYbrane i poddane pod dyskusję
załogi te
zagadnienia, które
będą
wpływać na wykonanie
planu produkcji. Porównanie
kosztu realizaCji tych zagadnień
do limitu planu inwestycyjnego
wykaże czy zakład będzie VI
stanie wygospodarować oszczęd
ności inwestycyjne. Zagadnienia
te były obszernie dyskutowane
na 8 posiedzeniach Komisji
Głównej Zakładu.
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(Skr~t referatu wygłoszonego na plenum
TOWARZYSZE:
Tematem obrad dzisiejszego
Plenum Komitetu Zakładowego
jest sprawa pracy ideowo-wychowawczej i propagandy partyjnej.
Znajdujemy Się obecnie na
progu realizacji planu 5-cio
letniego. Plan ten jak wiadomo stawia przed naszym Zakładem, nowe,
można
powiedzieć
duże,
zadania produkcyjne,
trudniejsze niż
dotychczas.
Czynnikiem
decydującym
o osiągnięciach w
tej
dziedzinie
jest
dalszy
wzrost
politycznej
świado
mości załogi naszego zakładu.
Przebieg i rezultaty wykonania planów produkcji zależą
nie tylko od tej, czy innej organizacji i sposobu administrowania produkcją, lecz również
od aktywności robotników w
realizowaniu
postawionych
przed nimi zadań. Aktywność
robotników zależy z kolei od
stanu świadomości, od stopnia
napięcia ich woli realizowania
tych zadań. stąd wielkie zadania partii, które tylko ona, jako
najbardziej uświadomiony oddział klasy robotnic~ej, może
ykonać zadania odpowiedniego ukształtowania świado
mości mas dla potrzeb budownictwa SOCjalistycznego.
W ten sposób wysuwa się
wniosek, że niezbędnym elementem partyjnego kierowania
życiem
gospodarczym zakładu
jest i musi być wych<>wanie polityczne załogi. Jest to element,
bez którego wpływ partii na
Wykonanie
produkcji
byłby
jednostronny i niepełny.
Niedawno Komisja Ideologiczno-Propagandowa przy KZ
PZPR
opracowała
informację o pracy propagandowej na
egzekutywę KZ. Informacja ta
przedstawia rzeczywisty i faktyczny obraz działalności naszego KZ i egzekutyw OOP
w zakresie propagandy partyjnej,
Pozwólcie
towarzysze,
że
w obszernym skrócie poinformUję o tej sytuacji.
Bez pr;zesady można powiedzieć, że zwrotem na lepsze w
pracy polityczno - propagandowej stał się rok 1959, a szczególnie okres przygotowań do
szkolenia partyjnego na lata
1959-60, okres przygotowań
i plO'!ebieg realizacji osiągnięć
III Zjazdu Partii w
naSzYm
środowisku.
Wystarczy powiedzieć, że w okresach tych oraz okresach wielkich akcji, jak np. pracy partYjnych organizacji po plenach
KC, regulacji cen, lub przygotowań do zmiany norm technicznych - Komitet Zakłado
Wy potrafił skupić ponad 500
aktYWistów, którzy na bieżąco
Wyj aśniali politykę partii.
Podobnie też 'We wspomnianYch,
dołowych,
organizacjach partyjnych uwidacznia
się aktywność towarzyszy i róż
no rodwność
prowadzonych
form
propagandy
partyjnej
Przez OOP i grupy partyjne.
We wspomnianych już wyżej
okresach zauważyć można byłO
Zdrowe, aktywne, ożywienie, a
niejednokrotnie
poświęcenie
~kytwu w oddziaływaniu na
srodowisko. W kampaniach i
akcjach prowadzonych przez
Partię

można

było

widzieć

aktywną pracę agit-kolektywów wydziałowych. Np. na
TP-6, względnie na Wydziale
Remontowym. W okresach tych
prOwadzona była aktualna propaganda
poglądowa: nowe
hasła i gazetki ścienne. PowYższe świadczy, że KZ posiada Zdolny i oddany aktyw partYjny, który w ważnych okresach potrafi wykonać powierzone zadania. Mówi to zaraZem, że Komisja Ideologiczna

KZ potrafi w takich okresach
kierować szeroką grupą aktywu
partyjnego, dać im zadania
i z zadań
tych
rozliczać,
oceniać i wyciągać wnioski na
przyszł<>ść.
stwierdzić,
działalność

stąd
też
można
że
dotychczasową

propagandy partyjnej
charakteryzuje
ciągłość
pracy.
Poważną rolę w kształtowa
niu świadomości załogi spełnia
gazeta zakładowa i radiowęzeŁ
Gazeta zaczęła się ukazywać od
marca 1953 r . i z niewielkimi
przerwami wychodzi do dziś.
Analzując działalność gazety
zakładowej , trzeba bezstronnie
powiedzieć, że spełnia ona swoje zadania. Jest ona -niejako
odzwierciedleniem życia załogi,
porusza wszystkie zagadnienia,
począwszy od poważnych
problemów do króciutkich notatek
- ciekawostek. Dowodem, że
gazeta jest czytana przez załogę, świadczy fakt, że jej nakład w ciągu dwóch dni zostaje
rozchwytany.
Poważną
odegrała

rolę

propagandową

gazeta w okresie
wprowadzenia norm technicznie uzasadnionych. W każdym
numerze wiele miejsca poświę
cono na reportaże i artykuły,
omawiające
szeroko sprawy
norm technicznych. Na ten temat przeprowadzono też wywiady z robotnikami. Intensywną działalność przejawia również radiowęzeł. Codziennie w
aUdycjach popOłudniowych załoga
wysłuchiwała
reportaży
dźwiękOWYCh
z
wydziałów,

które "wchodziły
normy".

na

nowe

Omawiając działalność ideolo
giczno-propagandową nie sposób pominąć jednego z waż

niejszych jej ogniw: - szkolenia partyjnego. Trudny ten
problem
był
przedmiotem
szczególnej
troski
zarówno
Komitetu
Zakładowego
jak
i Komisji Propagandowej.
Rozważając możliwości rOzszerzenia zakresu i rodzaju
szkolenia, doszliśmy do przekonania,
że
u
większości
towarzyszy przejawia się chęć
pogłębienia wiedzy z dziedziny
nauk ekonomicznych. Aby więc
umożliwić towarzyszom naszym
korzystanie
z tego rodzaju
szkolenia
zorganizowaliśmy
w roku szkoleniowym 1959/ 60
sześć kursów ekonomiki i polityki gospodarczej PRL oraz
jeden
kurs
światopoglądu
naukowego i ateizmu. Na kursy
te zgłoszono łącznie ponad 60
towarzyszy i członków ZMS.
Nauczeni doświadczeniem, że
wielu uczestników zniechęca się '
do szkolenia
partyjnego
na
skutek słabego poziomu wykła
dowców, do pracy tej włączy
liśmy wielu ekonomistów i inży
nierów. Niezależnie od tego powołano do życia grupę śemina
ryjną: coś w rodzaju
ośrodka:
szkoleniowego przy KZ. Zadanie
wspomnianej
grupy polegałO
na opracowywaniu potrzebnych
do każdego zajęcia materiałów,
oraz na przeprowadzeniu konsul
tacji z wykładowcami. Posunię
cia te pozwoliły na rozeznanie
stopnia przygotowania się wykładowców do przeprowadzenia
zajęć.
Jeśli
dodamy, że sam
nabó.r słuchaczy przeprowadzono przy szerokim uwzględnieniu
zasady dobrowolności, wydawać
by się mogło, że szkolenie tak
przygotowane zaspokoi wszelkie w tym zakresie wymagania.
Już
po
przeprowadzeniu
pierwszych kontroli kursów
okazało się, że wielu ze zgroszonych towarzyszy nie uczęsz
cza w ogóle na zajęcia., a pozostali nie biorą w nich żywego
udziału. Alarmujący ten stan
był przedmiotem obrad jednego z posiedzeń egzekutywy KZ,
w wyniku którego powzięto
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cały szereg zleceń, zmierzają
cych
do radykalnej zmiany
na tym odcinku. Niemniej jednak stwierdzić należy, że mimo
wysiłków ze strony instancji
partyjnej oraz Komisji Ideologicznej zaobserwowano (ylko
czę ściową

poprawę.

Nie odniosły żadnego skutku
kontrole oraz omawianie tego
problemu na odprawach sekretarzy OOP, o czym wybitnie
świadczą poniższe fakty.
Przeciętna obecność na wszystkich kursach łącznie 'wynosiła 44 proc. Najgorzej, bo zaledwie od 20 do 30 proc., obecnych bywało na kursach prowadzonych przez tow. tow.
Mroczyńskiego i Nowaka. Czę
sto, z pOWOdu kompromitująco
małej ilości obecnych, zachodziła
konieczność odbywania
wykładów w drugim terminie.
Brak zdyscyplinowania wśród
słuchaczy tych kursów
oraz
niedostateczna reakcja egzekutyw OOP znieChęcały wykła
dowców, którzy często narzekali
na zmarnowany wysiłek, jaki
wkładali w przygotowanie si.ę
do zajęć. Towarzyszami, którzy
niemal zupełnie nie chodzili
na zajęcia byli: Janicki, Jabłoński, Starzyński,
Swiderski
i Opala. Wielu natomiast zjawiało się na co drugie, względ
nie trzecie, zajęcia.
Czy mOżna wobec takiego
stanu rzeczy mówić o konkretnym wpływie na wzrost ich
aktywności. Wydaje się, że nie
popełnimy błędu stWierdzając,
że większość uczestników szko-

lenia nie wykorzystuje nabytych wiadomości w codziennej
pracy politycznej.
Można

więc

stwierdzić,

że

zasadniczego celu, mimo szczerych chęci i znacznego wkładu
w organizację szkolenia partyjnego, nie osiągnęliśmy.
Zakładowa Komisja Ideologiczna w zeszłym okresie wykonała pracę w zakresie oświa
ty. Zaprowadzona została prawidłowa
ewidencja pracowników do lat 35, nie mających

partii

ukończonej

szkoły

podstawowej, z jednoczesnym
rozpoznaniem warunków domo
wych (czynność tę wykonały
kolektywy wydziałowe).
W wyniku tej akcji stwierdzono, że spośród załogi ZM
w wieku do lat' 35 1.121 pracowników nie posiada pełnego
wykształcenia podstawowego.
Powołane
kolektywy
wydziałowe w pierwszym okresie
zwolniły
od obowiązku dokształcania się ze względu na
bardzo ciężkie warunki domowe, lub ze względu na przewlekłą
chrobę
i ułomność
309 osób, zatem ilość osób zakwalifikowanych na początku
akcji wynosiła 712.
Zadaniem dzisiejszego Plenum jest wypracowanie prawidłowej
i jedynie
słusznej
drogi, jaką powinna pójść nasza . organizacja partyjna po to,
aby rosła siła partii, by ludzie, rObotnicy, nabierali do nas
coraz większego zaufania, by
popierali naszą politykę i jednocześnie czynnie
ją
realizowali.
Informacja
Komisji Ideo!.
Prop. jest przekazaniem istniejącyCh na tym odcinku form
i metod pracy propagandowej.
Nam jednak chodzi nie tyle
o formy i metody, jak o treść
i sens, można by powiedzieć: o
jakość
pracy ideowo-wychowawczej_
i
propagandowej.
Chodzi nam o to jaka jest
moralno - polityczna postawa
członków
naszej
organizacji
partyjnej, jak my potrafimy
dotrzeć do nich i do bezpartyjnych robotników, wyjaśniać im
politykę partii, itp.
Jest niezaprzeczalną prawdą ,
że większość członków rozumie
i popiera słuszną politykę na-
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szej Partii.
Przekonała
nas
o tym olbrzymia i niesłychanie
ciężka praca wyjaśniająca, jaką
prowadziliśmy
w
zakładzie
w zakresie wprowadzenia nowych, technicznie uzasadnionych, nOrm.
Na ogół Plenum KZ wie
o tym, że poszczególne
wydziały,
organizacje partyjne,
w okresie wprowadzenia nowych norm, organizowały szereg narad, zebrań, przygotowywały agitatorów, którzy wyjaś
niali poszczególnym robotnikom
założenia nowej normy technicz
nej, obliczali wraz z robotnikami przybliżoną wartość zarobków, wskazywały na nieodzowny
warunek
osiągnięcia
porzednich zarobków tj. na pod
niesienie -wydajności pracy. Ta
olbrzymia i jedynie prawidłowo
prowadzona praca dała swoje
rezultaty.
Nie dla chełpliwości i fanfaronady możemy dziś śmiało
stwierdzić, że olbrzymią część
zasługi, w tym, że normy przyjęły się
w zakładzie
zawazięczać należy ofiarnej, mądrej

pracy aktyWJ.l partyjnego, sekretarzy OOP. Setki rozmów
przeprowadzonych
zarówno
mdywidualnie, jak również na
zebraniach, usunięcie wskazanych w dyskusji przez robotników usterek i braków w organizacji pracy, w zaopatrzeniu,
przekonały
robotników
o tym, że głosy ich są słuszne
i cenne, że z ich głosem liczą
się w zakładzie. To wszystko
stworzyło
nam
klimat
do
wzrostu zaufania robotników
dla polityki partii. Głównym
zadaniem naszego dZisiejszego
Plenum KZ jest właśnie niedopuszczenie do zatarcia tego
dorobku.
Nieodzownym
warunkiem
wzrostu
każdej
organizacji
partyjnej, warunkiem powodzenia każdej pracy partyjnej,
jest rozwijanie w organizacjach
partyjnych, w aktywie, roli
krytyki jako oręża zdolnegO'
do zasygnalizowania każdego
wypadku działania na szkodę
partii, na szkodę zakładu.
Oddziałowe Organizacje Partyjne muszą dążyć do wytworzenia atmosfery, w której krytyka szkodnictwa gospodarczego, kumoterstwa i żle pOjętego
koleżeństwa,
krytyka samouspokojenia z osiągniętych wyników, niedbalstwa w pracy
i opieszałości, zajmie
jedno
z naczelnYCh jej miejsc w działalności partyjnej w życiu każ
dego członka partii i robotnika.
Chcemy podnieść wysoko moralność cdonka partii. Co to
znaczy? Czy chcemy walczyć
o to, aby z każdego członka
partii zrobić posłusznego, gotowego na ślepo na każde skiuienie palcem, bezmyślnie mówiącego i krzyczącego o słusz
ności polityki partii? Nie!
Nie mało jest przecież u nas
członków partii, którzy potrafią
głośno
i długo
deklamować
o
swej
rzekomo wiernoscl
wobec uchwał Partii i Rządu,
którzy wiele mówią o znaczeniu
tych uchwa~, a jednocześnie
nazajutrz po ukazaniu się tych
uchwał kładą je pod sukno, zapominają o nich lub wręcz je
ignorują.

Zapytuję,
moralność

jaka jest więc
takich
członków
partii? Nie wykonywanie wytycznych partii, oszukiwanie,
wyłamywanie się z pod uchwał
Partii i Rządu nie może być
tolerowane w żadnym wypadku.
Również liberalny stosunek
niektórych członków p.artii ?~
takich wypadków jest me ~DleJ
szkodliwy niż samo ich mewykonanie.
Uczciwości
i
szczerości
wobec partii wymaga się od
każdego członka partii. Musi

cechować go wysokie morale,
szczerość i otwartość, niegodzenie się z tym co jest złe .

Nie można tolerować takiej
postawy człlonka partii, który
ma dwie moralności: jedną na
zebraniu
partyjnym,
wobec
władz
partyjnych, można by
rzecz "na zewnątrz" i drugą
na sWOJ właSny wewnętrzny
użytek
w życiu prywatnym,
w domu, często w restauracji
dla przyjaciół.
Taka
podwójna moralność
musi w końcu doprowadzić do
sytuacji nie mającej nic wspólnego z wymogami, jakie stawiane są członkom partii.
Być szczerym wobec Partii.to mieć jedno oblicze, oblicze
bojowego,
prawego
członka
partii.
Jest
rzeczą
bardzo
ważną, by każdy członek partii
spełniał swój określony
przez
statut obowiązek i wynikają
ce z niego zadania.
Nie zawSZe nasze organizacje
partyjne intersują sit: tym w
jaki sposób członek partii prowadzi pracę
uświadam~ającą
wśród bezpartyjnych, z którymi
się styka, jak odpowiada na
zadane mu pytania, jak postę
puje, kiedy okoliczności wymagają, aby wtrącił się do rozmowy i nadał
jej
właściwy
kierunek lub wyjaśnił lucl;o;iom
jakąś trudną sprawę. Jest to
dla nas szczególnie ważne, po_
nieważ bardzo często niektórzy
członkowie partii, szczególnie ci
na OdpOwiedZialnych stanowiskach, uważają, że ich rola
członka partii sprowadza się do
uczęszczania na zebranie partyjne i do ewentualnego opła
cania składek partyjnych.
Chcemy dziś wszystkim wyrażnie pOWiedzieć, że wprawdzie statut partyjny jest jeden
i ObOWiązuje jednakowo wszystkich członków partii, ale kryteria oceny i działalności muszą
być różne. Inne dla szeregowych członków
partii inne
ostrzejsze dla aktywu pa'rtyjne~
go i gospOdarczego. Jest to zrozumiałe ChOciażby ze względu
na inny stopień świadomości
pOlitycznej i społecznej, jaką
posiadają i jakiej mamy prawo
żądać od aktywu politycznegO'
i gospodarczego.
Rzeczą naszej całej organizacji partyjnej, wszystkich egzek.
OOP i całego aktywu partyjnego jest doprowadzić do zrozumienia, że członkowie partii
są członkami wszędzie: w pracy, w domu, u kOlegów i przyjaciół.

Odpowiedzialność partyjna za
wykonanie powierzonych zadań
partyjnych
i
gospodarczych
ObOwiązuje zawsze i wszędzie.
Zatrzymałem
się
dłużej na
sprawie
moralnej
postawy
członka
partii, bowiem niepokoj~ nas coraz liczniejsze sygnały o tym, że w zakładzie,
na wydziałach istnieje kumoterstwo, klikowość, istnieje oba
wa przed jakąkolwiek krytyką.
Słyszy się często uwagi w rodzaju np. "Mogą się na mnie
odgryźć, tak nie wiele wskóram,
a zostanę wykończony" itp.
Takie poglądy są nam sygnalizowane zarówno w licznych
skargaCh i zażaleniach anonimo
wych, napływających do Komitetu Zakładowego, jak do innych władz. Z reguły z<l:miast
podpisu istniej w tl.ch l.lstach
wyjaśnienie "Nazwiska me podaję, ponieważ obawiam się
szykan".
Zjawiska te muszą nas nie-

pokoić, muszą
o atmosferę w

napawać obawą

której żyją i pra
cują
setki robotników. Skąd
taka atmosfera się rodzi? Gdzie
jest źródło jej Istnienia?
(Dokończenie

na str. 4-ej)
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moralne o lic e członk a partii
--.. . .

(Dokończenie

ze str. 3-ej)

Na różnych szczeblach naszego zakładu, nie pomijając i naszego Komitetu Zakładowego,
spotkykamy się niekiedy ze
zjawiskiem komenderowania.
Wielu towarzys;1:om partyjnym i bezpartyjnym wydaje się,
że metoda komenderowania pomoże im w wypełnieniu zadań,
stojących przed nimi. Tak bynajmniej nie jest. Trzeba dziś
wyrazme powiedzieć, że metoda
komenderowania
jest
zjawiskiem obcym partii, przeszkadza i hamuje w wykonywa
niu
zadań
stawianych przez
partię.

Mówimy o tym codziennie
w odniesieniu nie tylku do
organizacji partyjnej ale l człvn
kom partii prac-"Jącyin w administracji. Należy WięC wypowiedzieć

zdecyaowa n ą

czej - bowiem ona decyduje
w większości wypadkÓW o powodzel1iu pracy partyjnej i jej
efektach.
Większe
nasilenie
pracy
ideologicznej nie oznacza zrezygnowania z pracy partyjnej
w zakresie ekonomiki zakładu,
troski o wykonawstwo planów
produkcji, wprost przeciwnie
oznacza to zwiększenie wysił
ków w tym zakresie.
Rzecz pOlega na tym, aby
przezwyciężyć nieprawidłowości
w życiu naszych organizacji
partyjnych, w działaniu człon
ków partii. Stąd staje się ko-

nieczne podniesienie autorytetu
i roli OOP.
Zatracenie roli wychowawczej
zebrania - to odrywanie teorii
od praktyki, co jest sprzeczne

podstawową tezą
sko-leninowską.

z

marksistow-

W wielu naszych Organizacjach partyjnych nie docenia
się wagi wychowawczej roli zebrania, nie widzi się w praktyce zależności tego co się
dzieje na wydziale od tego
o czym
mówi i co wskazuje
Partia.
Koniecznym jest, by organizacje partyjne, wiążąc pracę
teoret yczną z pracą praktyczną,
więcej na zebraniach
partyjnych rozpatrywały i rozwiązy
wały sprawy nurtujące człon
ków partii i bezpartyjnych.
Jednym z zasadniczych zagadnień, które
musi znaleźć
swoje miejsce na zebraniach
partyjnych jest sprawa świato
poglądu marksistowskiego. Dość

.. *== 'C ..' . .... _.
obywatela, to dla Partii stosunek czołnków do religii nie
partii w tym zagadnieniu.
jest rzeczą obojętną. I tak np.
Zło polega
na tym że ze
ludzi, którzy, zachowując legistrony egzekutyw OOP 'lub zetymację
partyjną, prowadzą
orań partyjnych
na
tematy czynną działalność na rzecz rozdwulicowości nie ma pełnej
szerzenia wpływów
kościoła
reakcji.
w ,gpołeczeństwie należy z partii
Inną sprawą w zagadnieniach
usunąć.. bąd~ skreślić, gdyż ?dświatopoglądowych jest sprawa grywaJ!! 001 r!>l~ przewodmka
stosunku pa.ństwa do kościoła, wptywow. koscIelnych wewa inną
stosunek
członków uątrz partU.
partii do religii.
TOWARZYSZE:
Marksizm wyra żnie odróżnia
Przedstawiiiśmy w tef~e
stanowisko, jakie zajmuje pań
szereg
spraw i problemów,
stwo wobec wierzeń religijnych które zdaniem egzekutywy KZ
obywateli, od stanowiska, jakie wymagają szerszego omówieza jmuje w tej sprawie Partia nia i które muszą stać się
wobec swoich członków partii.
przedmiotem realizacji w najO ile dla państwa wierzenia bliższych zadaniach organizareligijne są sprawą prywatną cji partyjnej.
_ ~--- -;- -..- .~
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komenderowaniu i
ludziom,
którzy stosują tę metodę w
pracy. Sygnały o komenderowaniu powinny stać się dla
nas ostrzeżeniem, że nie jest
dobrze w naszej pracy partyjnej.
Komenderowanie nie ma nic
wspólnego z ceehami dyscypliny partyjnej. Lenin kiedyś
tak mówił w tej sprawie:
,,Komuniści n.asi nie potrafią
dotychczas jeszcze dobrze zroistotnych zadań rządze
nia, nie o to chodzi by "samemu" starać się wszystko zrobić,
opadając z sił, nie nadążając,
podejmując
się
20-tu spraw,
niekończąc żadnej, chodzi o to,
aby kontrolować pracę dziesiątków i setek
pomocników,
organizować kontrolę ich pracy
od dołu tj. nadawać im kierunek pracy".
zumieć

Ta wskazówka Lenina jest
obecnie bardzo aktualna dla
nas, dla sytuacji naszego zakła
du, szczególnie
jeśli
chodzi
o kontrolę wykonania. Utarł się
zwyczaj w zakałdzie deeydowania o wszystkich sprawach w
łonie tzw. kolektywu, w skład
którego wchodzą sekr. OOP.
kier. wydz., Radca Oddziałowy,
przew. Rady Robotn. i grupowy
ZMS. Zachodzi pytanie - czy
taka forma pracy jest słuszna
i prawidłowa i czy należy ją
utrzymać i kontrolować dalej.
Jest rzeezą niewątpliwą, że
forma ta jest słuszna i celowa.
Jednakże kryją się w niej pewne
nieprawidłowości,
które
trzeba usunąć.
Praktyka wskazuje, że decyzje podjęte przez tzw. kolektyw
w bardzo wielu wypadkach są
formą zabezpieczenia się przed
wzięciem odpowiedzialności za
źle podjętą decyzję. Zarówno
kierownikom wy'działów, sekr.
OOP wygodnie jest "uzgadniać"
posunięcia, bowiem w wyniku
złej deeyzji wszyscy zasłaniają
się uchwałą kolektywu. Taka
forma pracy między innymi
przyczynia się do zdejmowania.
lub osłabiania odpowiedzialności, jaka spada indywidualnie
na jednego człowieka.
Rzecz polega więc nie na
tym. aby zlikwidować w ogóle
praktykę kolektywnego dział~
nia - chodzi o to, aby me
zginęła w tej praktyce wła~ciw~
i prawidłowa praca orgamzacJl
partyjnej, której główn~m z~da
niem jest kontrol?wame. dZl~
łalności ludzi, ktorzy plastuJą
kierownicze stanowiska.
Chcemy dziś wyraznie powiedzieć że zachodzi potrzeba, aby
Oddziałowe Organizacje Partyjne pozostawiły więce} swobody
w działaniu kierownlctwu w~.
działu w podejmowaniu . d~yz]l.
Rola organizacji partYJneJ z~
czyna się wte~y, gd~ deeyz]e
podjęte przez kJerowmctwo wydziału są złe, niesłuszne, przynoszą szkodę gospod~rce zakła
du, krzywdą robotn~6w. Wydaje się, że zachod.Zl w ogóle
potrzeba zmiany nasllenia pracy
partyjnej na korzyśĆ szerszego
rozwinięcia pracy masowo-politycznej,
ideowo-wychowaw-

Uchwała
Plenum Komitetu Zakładowego po wysłuchaniu referatu
egzekutywy i dyskusji stwierdza, że egzekutywa KZ poddała słusznej
krytyce sprawę
ideowego wychowania c~łonków
partii naszego zakładu.
Kierując procesem demokratyzacji partia powinna jednoczesme
wnOSlC
świadomość
socjalistyczną w szeregi klasy
robotniczej i jednocześnie prze-

zwyoiężać

drobnomieszczańskie

poglądY

świadomości

w

robot-

ników.
Zakład

pracy, jako ośrodek
koncentracji klasy robotniczej,
odgrywa w warunkach społe
czeństwa socjalistycznego niezwykle doniosłą rolę wychowawczą.

Dobrze spełniający obowiązki
w społeczeństwie socjalistycznym obywatel - to człowiek
o wyczulonym spojrzeniu na
wszelkie przejawy społecznej
szkodliwości. o wysokim przygotowaniu fachowym do W'ypeli
nienia swoich zadań zawodowych i cieszący się należytym
autorytetem w swoim środo- '
wisku.
Takiej postawy i takich zalet
oczekiwać należy przede wszystkim od członków partii naszej
organizacji.
NIE MOŻNA BY() KOMUNISTĄ DOTĄD DOPÓKI TOJEST WYGODNE LUB PRZYNOSI
MATERIALNĄ
KORZYSC.
Nasza organizacja partyjna
ma prawo żądać od swoich
członków, aby właściwy stosunek do mienia społecznego, do
krytyki i zła gospodarczego,
przejawiali wszędzie
Plenum stwierdza, że człon
kowie partii muszą tak postę
pować z robotnikami, by rozwiązywanie POszczegÓlnych problemów, dużych i małych, rozstrzyganie wewnętrznych konfliktów nie uniknionych w ży
ciu każdego niemal kolektywu,
wzbudzało zaufanie do naszych
decyzji, by ludzie uzanali je za
własne, słuszne i sprawiedliwe,
by z aprobatą odnosili się do
wytyczonych przez nas kierunków działania, a przez to byli
gorącymi. w każdej sytuacji,
konsekwentnymi,
rzecznikami
wskazań
partit N a ludzki
szacunek zasłużyć można jedynie własną pracą, własną postawą i postępowaniem, komunistyczną odwagą wobec spraw
drażliwych i przykrych,
dbałością o partyjną postawę w

plenum KZP.ZPR

kolektywie, atmosferę, w której
każda prawdziwa
zasługa jest
odpowiednio nagradzana a wykroczenie bez względu na to kto
je popelni - robotnik czy dyrektor - sprawiedliwie karane.
Jeśli takiej atmosfery w zakła.dzie nie ma, jeśli tłumi się
rzeczową krytykę, jeśli traktuje
się kolektyw jako ludzi z kręgu
"wtajemniczonych", JESLI PANOSZY SIĘ KUMOTERSTWO
I WYGODNICTWO - TO ZAŁOGA MA PRAWO POWIEDZlEC, ŻE W TAKIl\l ZAKŁADZIE NIE MA KOMUNISTÓW.
Jeśli u nas w Zakładzie wytworzymy dobre, zdrowe, prawdziwe socjalistyczne stosunki
koleżeńskie, świadomą
dyscyplinę, jeśli nie będzie się trwonić czasu na gadulstwo,
lecz
skoncentrujemy uwagę kolektywów na sprawy główne. najistotniejsze, wówczas będziemy
mogli powiedzieć, że nasza organizacja partyjna dobrze wywiązuje
się
ze swoich obowiązków.

DLATEGO TEŻ PLENUM KZ
STWIERDZA:
1. W obecnej sytuacji zakła
du, na czoło zadań partyjnych
z całą silią wysuwa się sprawa
przeniesienia przez organizacje
partyjne ciężkości w swej pracy, na polityczną działalność
wśród robotników. Ze szczególną
ostrością,
sprawa ta stoi
przed egzekutywą KZ, przed
egzekutywami i całymi oddziałowymi organizacjami
partyjnymi, ponieważ na wydziałach
wśród robotników panuje zniecierpliwienie i duża drażliwość,
spowodowana wieloma bolącz
kami i faktem. że MOZLIWE
DO
ZAŁATWIENIA
Ży
WOTNE SPRAWY ROBOTNIKÓW ZAŁA'IlWIANE SĄ CZĘ
STO W SPOSÓB BEZDUSZNY
I PRZEWLEKŁY.
2. Głównym zadaniem organizacji oddziałowych w tej chwili
jest zdać sobie sprawę ze wszystkiego co załogę nurtuję, z prag
nień i postulatów,
wniosków
i krytycznych głosów stawać
na czele postępowych dążeń,
walczyć o poprawę sytuacji na
swoim terenie, usuwać bolączki
i braki. Jednocześnie organizacje oddziałowe winny przeciwstawiać
się
postulatom niesłusznym i niereaInym, wyjaś
niać załodze obecną
sytuację
polityczną i gospodarczą kraju

i

zakładu.

3. Plenum KZ podkreśla, że
miernikiem prawidłowej pracy
organizacji partyjnej jest stosowanie krytyki i samokrytyki. Dla przezwyciężenia braków i błędów, szczególnie faktów tłumienia zdrowej krytyki,
objawów kumoterstwa i źle po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

jętego

koleżeństwa, należy w
uzasadnionych wypadkach wYkorzystywać
uprawnienia statutowe o karach partyjnych.
Liczenie się z głosem mas, pobudzenie ich inicjatywy, realizowanie słusznych wniosków
stworzy odpowiedni klimat do
rozwoju krytyki.

4. Plenum KZ podkreśla. że
egzekutywa KZ i oddziałowe
organizacje
partyjne
muszą
energicznie reagować na wszelkie występujące często u nas
niezdrowe i obce naszej Partii
objawy kumoterstwa, wzajemnego popierania się, zamykania
oczu na błędy i przewinienia
wśród członków partii a szczególnie tych, którzy zajmują
Odpowiedzialne stanowjsko w
pracy partyjnej i administracyjnej.
J
Należy wzmocnić wymogi socjalistycznej moralności i poziomu ideologicznego członków
partii a szczególnie wśród tych,
którzy zajmują kierownicze sta
nowiska w aktywie partyjnym
i
administracyjnym.
Należy
wszczepić w szeregach
naszej
organizacji partyjnej leninowską zasadę, że krytyka, pod warunkiem, że będzie zdrowa, rzeczowa, powinna być stosowana
bez względu na to kogo ona
dotyczy, nie powinna się cofać
ani przed zwierzchnikiem ani
przed przyjacielem. W celu zabzepieczenia rozwoju krytyki
Egzekutywa KZ i OOP muszą
zabezpieczyć
obronę krytykujących, dbać o to, aby krytylmjący nie był za krytykę szykanowany.

5. Plenum KZ stwierdza, że
w wyniku dotychczasowej działalności kolektywów wydziało
wych i uzgadniania wszelkich
nawet drobnych spraw na kolektywach - oddziałowych organizacje partyjne, jej egzekutywy
zatracają
charakter
inspiratora
oraz
kontrolera
wobec organów administracji
zakładu.

Partia nasza stanowi kierowniczą
siłę
polityczną naszego
Zakładu, oznacza to jednak, że
partia powinna nadawać kierunek, jednak nie zastępować,
winna kontrolować działalność
organów
. administracyjnych
przy aktywnym udziale za.łiogi.
Dlatego jest niezbędne pogłębienie odpowiedzialności osobistej kierowników wydziałów,
personelu kierowniczego w za.kładzie za działalność
podległych sobie komórek organizacyjnych, należy zapobiec roztapianiu indywidualnej odpowiedzialności w szerokim kolektywie, który w wielu wypadkach
pozwala na przerzucanie winy
za powstałe niedociągnięcia na.
szerokie grono.

6. Plenum KZ- podkreśla, że
W NASZEJ PROPAGANDZIE
MUSIMY
ZDECynOWANIE
ZDEMASKOWA()
SZKODLIwoS()
"USIŁUJĄCYCH"
USPRAWIEDLlWIAC
ZŁO
DZIEI MIENIA SPOŁECZNE
GO, BRAKOROBÓW CZY KUMOTRÓW.

z tym należy
do szerokiej ofensywy
w pracy wyjaśniającej. Istniejące na wydziała.ch agit.-=kolekt.
muszą szerzej zająć się indywidualnym wyjaśnianiem polityki
partii z metody robienia gazetek, haseł, przejść na agtację
W

zwtązku

przejść

ustną·

KZ zobowiązuje
Ideologiczno - Propagandową do znacznego rozszerzenia form i metod szkolenia
partyjnego,
systematycznego
organizowania odczytów zwią
zanych teoretycznie z ideologią
partii,
poszerzenia
środków
i form z zakresu propagandy
poglądowej. W tym celu należy
opracować
długofalowy
plan
szkolenia aktywu partyjnego ze
szczegÓlnym
uwzględnieniem
kształtowania marksistowskiego
światopoglądu, zwalczania
naleciałości
burżuazyjnej
ideologii i jej przeżytków.
7. Plenum

Komisję

Podstawową formą wychowaczłonków partii musi stać
się
zebranie partyjne. Dlatego
też na z·e braniach partyjnych,

nia

egzekutywy OOP winny informować członków partii o bieżących
zadaniach, wyjaśniać
i uzbrajać ich w argumenty dla
rzeczowego zrozumienia sytuacji krajowej i międzynarodo
wej.
W propagandzie poglądowej
oddziałowe organizacje partyjne mus.zą czuwać na tym, aby
transparenty, hasła, błyskawice
były

jone
jącą

dań

zawsze aktualne i przepobojową treścią, mobilizuzałogę do wykonania zapartii.

8. PLENUM ZOBOWIĄZUJE
ZAKŁADU
DO
WYGOSPODAROWANIA
SRODKÓW
FINANSOWYCH
NA UAKTUALNIENIE FORM
PROPAGANDY
POGLĄDO
WEJ W ZAKŁADZIE.
DYREKCJĘ

Plenum Komitetu Zakładowe
go stwierdza, że kurs na podniesienie poziomu ideologicznego członków
partii,
troska
o
marksistowską
moralność
winny być z całą konsekwencją
realizowane, jako jedynie szłusz
na
droga
umocnienia więzi
organizacji partyjnej z załogą
i WCiągania
robotników
do
rzeczywistego udziału w rZą
dzeniu zakładem i w budownictwie nowego socjalistycznego
źycia.
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nej nadziei na zakupienie w
bieżącym
roku choć jednego
wozu. Również plan inwestycyjny na rok następny nie przewiduje takiej pozycji. Sytuacja
jest więc poważna. Sądzimy, że
trzeba w tej sprawie podjąć odpowiednie, zdecydowane
kroki.
Jakie one będą - zadecyduje
Dyrekcja Zakładu.
(ho)

pisaliśmy o hotelu rObotniczym.
na wyra żną poprawę panującej
do niedawna sytuacja ale... Czy wszędzie jednak jest już
dobrze? POwylŻsze zdjęcie świadczy, że mieszkańcy pok. nr 50
z estetyką i czystością żyją dalej na bakier. Wstyd!

W ostatnim.. numerze

Zwróciliśmy uwagę

Kwiaty i metal
Dwie pasje
Wiktora
Banaszczyka
nak prawdziwe. Pan WIKTOR
BAN ASZCZYK
potrafił
w
swym życiu połączyć obie te
pasje. Z kwiatami zetknął się
zapewne będąc jeszcze dzieckiem, później przyszło zainteresowanie metalem. I do dnia
dzisiejszego
pozostał
mu
wierny. Tajniki swego zawodu
poznawał gruntownie. Najpierw
jako ślusarz, potem wzorcarz w
narzędziowni. Następnie kieruje
parkiem
maszynowym
W .y działu, poznaje skomplikowany
świat obrabiarek, później jako
Kierownik
biura
czuwa nad
sprawną
administracjq Wydziału.
OBECNIE
PEŁNI
FUNKCJĘ KIEROWNIKA ODDZIAŁU. Ktoś kto gruntownie
i wszechstronnie poznał swój
zawód, jest dobrym fachowcem
i organizatorem. I
taka jest
ogólna opinia o Wiktorze Banaszczyku.

wypoczywało

dniu 5 września, w sali
naszego Domu kultusię,
zorganizowane
dę Zakładową podsuwyników akcji wczadla dzieci naszych
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Z kolonii i półkolonii skorzy1.254 dzieci, w tym 154
dzieci wysłano przy pomocy
finansowej Rady Zakładowej.
Wydatkowano łącznie na ten
stało

cel

w

W miesiącu październiku 1958 r. załoga naszych Zakła
dów, podejmując hasło rzucone przez Partię, przyjęła na
siebie, jako pierwsza na terenie Radomia, zobowiązanie
budowy szkoły 1000-lecia.
Na pokrycie kosztów budowy szkoły miały służyć kwoty
zbierane z opodatkowania się załogi w wysokości 0,5 proc.
od zarobków oraz sumy wydzielone z odpisów na fundusz
Powołano więc Komitet Budowy Szkoły, na czele którego
stanęli towarzysze z kierownictwa
gospodarczego, politycznego i związkowego Zakładu. Po pokonaniu rozlicz-

nych, wstępnych
20 lipca 1959 r.
powstać

nową

kroków

przygotowawczych,

w

dniu

położono kamień węgielny pod mającą
piękną
szkołę im. Gen.
Waltera przy

ul. Mariackiej.
Nie jest moim celem opisywanie wszystkich trudności
i kłopotów związanych z budową tej szkoły. Nie będę tu
też wskazywał na ogrom pracy społecznej członków Komitetu w pokonywaniu różnych trudności i niespodzianek
wynikających w trakcie budowy, chciałbym jednak zasygnalizować czytelnikom, że szkoła będzie w najbliższych
miesiącach oddana do użytku naszym dzieciom.
Trud i ofiarność naszej załogi nie zostaną zmarnowane.
Zostaną upamiętnione wiecznie w pomniku szkole.
Niewielu jednak z nas, poza Komitetem Budowy, orientuje się w wysokości dotychczas zebranych środków oraz
sposobie ich wydatkowania. Chciałym więc dla wiadomości
załogi podać kilka cyfr.

kończenie szkoły

sprawozda-

Wobec takiego stanu
pytanie co robić dalej?
o budowie szkoły oraz
w szkołach rodomskich,
ukończeni e budowy.
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6.860.000.-

155.000.957.000.610.000.1.722.000.-

225.000.1.700.000.-

3.647.000.-

zł 3.213.000.rzeczy stanęło przed Komitetem
Z jednej strony uchwała załogi
katastrofalna sytuacja nauczania
z drugiej brak środków na

Padały głosy , że należy przerwać budowę na okres 3-ch
do czasu uzyskania niezbędnych funduszy. Czy
można było do tego dopuścić, pozwolić niszczeć pięknemu,
prawie ukończonemu budynkowi i skazywać nasze dzieci
na dalszą trzyzmianową naukę w ciasnocie przeludnionych

lat tj.
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telegraficznym skróMEBANASZCZYK
OGRODNIK,
mąz l olclec. W swym małym,
lecz jakże przyjemnie urządzo
nym ogródku spędza wszystkie
wolne chwile.
W
ofiCjalnej
charakterystyce można napisać:
bez nałogów. Nie pije, nie pali.
Chociaż z tym paleniem różnie
bywa. cf co z nim blisko współ
pracują sq nieraz w kłopocie
w.yjmując pudełko papierosów.
Nigdy bowiem nie wiadomo,
czy Banaszczyk akurat w tym
• dniu nie "rzucił" palenia.
Czy ma jakieś marzenia? Zaoceniono barpewne.
dzo pozytywnie. Szkoda tylko,
Ale o czym
ma
marzyć
że udział rodziców w naradzie
OJClec dwóch uroczych dorobył tak nieliczny. Przecież rosłych córek? Napewno o zię
dzice niejednokrotnie w czasie
ciach ... My życzymy mu, aby
trwania kolonii mają wiele
jeden był, na przykład botaniuwag i pretensji.
kiem, a drugi
metalowcem.
Czy nie warto było skorzystać
Ale któż zbada tajniki mło
z okazji, aby te uwagi omówić dych,
dziewczęc,ych serc?

cie o BANASZCZYKU T ALOWCU.
Pozostaje
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szkoly - pomnika

wynosi
Z tytułu opodatkowania
się załogi zebrano:
w 1958 r.
w 1959 r.
do lipca 1960 r.
r a zem
planowane wpływy
z opodatkowania do
października 1960 r.
z funduszu zakładowego
na rok 1958
brak środków na do-

na koloniach

zł. 1.110.000.
Całość akcji

dokończyć budowę

Całkowity koszt budowy
łącznie z wyposażeniem

odzice Są zadowoleni ...

254 dzieci

pozwoli

zalogi

zakładowy.

Kto jest leto?.

Dziwne to połączenie; KWIATY I MET AL. Dziwne, a jed-
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kółek

Sprawny. operatywny tranpoważne oszczędności na palisport jest jedną z głównych
wie i gumach - słowem: dbają
podstaw
wykonania planów
o swój "warsztat" pracy.
produkcyjnych
przedsiębior
To nas cieszy. Martwi nas
stwa. Taką też rolę spełnia
jednak druga strona medalu tej
t ransport w naszym Zakładzie.
sprawy. Otóż dziś w zakłado
Piszemy jeszcze spełnia, ale zawym transporcie nie ma ani
chodzi
obawa, że będziemy
jednego samochodu, który by
zmuszeni napisać kiedyś słowo
nie przechodził kilka remontów.
s pemiał. Obawy te nie są bezMimo właściwej postawy i ofiar
podstawne.
ności kierowców, wozy zaczyJak wiadomo Zakład dysponają
się
systematycznie "sykilkunastoma
wozami
pać". Niewiele pomogą tu już
remonty i naprawy. Czas robi
arki "Star 20". Przeciętny
,wiek" każdej ciężarówki wy- niestety swoje. Stare, wysłużone
osi już ponad 7 lat i od 400 ' samochody będą musiały iść na
ys. do 500 tys. przejechanych szmelc.
ilometrów.
Trzeba więc zakupić nowe
, Laik nawet przyzna, że te wozy powie ktoś prostoata i kilometry coś mówią
i słusznie.
ludziach z za kierownicy.
Niestety, tu właśnie wyrósł
est powszechnie znanym fakproblem, przed którym stói bez
em, że kierowcy z "Waltera!' widoków na przyszłOŚĆ kierowzanują swoje wozy, osiągają
nictwo transportu. Nie ma żad-
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ZAŁOGI

oraz
na

na wspólnej naradzie z organizatorami i wychowawcami?

(Irk)

http://sbc.wbp.kielce.pl

szkół?

Zdawano sobie sprawę z tego, że podobna decyzja
mogłaby wywołać słuszne słowa oburzenia naszej załogi.
Należało szukać innego rozwiązania .
Zwrócono się do Miejskiego Kom. Bud. Szkół w Radomiu
i dzięki jego przychylnemu stanowisku uzyskano pożyczkę
w wysokości zł 3.000.000.- do spłaty w następnych latach
przez naszą za łogę.
Tak więc szkoła zostanie ukończona w najbliższych
miesiącach. Może już w grudniu br. wspaniałe, duże,
widne sale ożywią głosy dziecięce .
Społeczeństwo radomskie otrzyma w podarunku jesz~ze
jedną socjalistyczną szkołę, _na , której marm.urow!,. tabhca
będzie głosić po wsze czasy, że powstała ~ oflar~oscl z~ło~i
Zakł. Met. im. Gen. Waltera w RadomiU, ktorego ImIę
bedzie nosić.
Pozosta ł jednak w dalszym . ciągu ~ieure~ul.ow~ny p,ro-:
blem, sprawa spłaty zadłużema załogI, w lml.emu. któ~~l
działał Komitet. Pon ie waż okres opdatkowama SIę m l~a
w pażdzierniku rb. trzeba koniecznie w na.jbliż.szym czaSIe
powziąć uchwałę o da lszym opodatkowamu SIę na rzecz
naszej szkoły .
Znana z ofiarności załoga naszych zakładów na pewno
decyzję taką powe źmie.

ŻYCIE
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ZAŁOGI

Drużynowy Mistrz Polski

Dr Zbigniew Gromowicz

Gruźlica

każenie prątkami gruźlicy.

Wczesne wykrycie zmian tbc
na skr ócenie leczenia,
a tym samym na podniesienie
zdrowotnoś ci p arcowników. co
w efekcie wpływa też dodatnio na produkcję. Stosunkowo
często u osób starszych stwierdza się zmiany po przebytej
wpływa

gruźlicy.

Gruźlica

stała

społeczna

- choroba

Gwarancją dobrej i wydajnej
pracy Zakładu są zdrowi pracownicy. Stan ich zdrowia zależy od opieki ze strony squżby
zdrowia, która przy pomocy. ba
dań okresowych stale czuwa nad
stanem zdrowotnym zakładu.
Często się jeszcze niestety zdarza, że niektórzy pracownicy
uchylają
się od
obowiązku
prześwietleń okresowych, a kie
rownicy działów zatrzymują
nieraz całe grupy, motywując
to tym. że prześwietlenia odbywają się kosztem produkcji.
Takie stanowisko jest niepokojąc e. Nie zdają sobie oni (kierownicy) chyba sprawy z tego
jak bardzo s.lkodzą i tym chorym na grużlicę, i tym którzy., obcując z chorymi, w każ
dej chwili są narażenie na za-

może
być
uszkodzona skóra,
drogi oddechowe i przewód po.armowy. Rozniesicielami prąt
ków. oprócz ludzi chorych są
też zwierzęta,
takie jak np.
bydło rogate, konie, świnie itp.
Przebieg choroby nie u wszystkich jest jednakowy. Zależy
on od sił obronnych organizmu
ł od zjadliwości samego prątka.
Leczenie i jego wyniki zależą
od tego jak wcześnie ch roba:
została wykryta. Jeżeli zmiany
są nieduże i świeże. można je
wyleczyć przez dobre odżywia
nie się i leczenie klimatyczne.
W późniejszym okresie, przy
zmianach większych, konieczne jest leczenie farmakologiczne, a kiedy zmiany .są już
rozległe
z rozpadem, trzeba
uciekać się do zabiegów chirurgicznych.
W Polsce .,najpopularniejszą"
jest gruźlica płuc. Przed wojną
na 100 przypadków - śmier ci 20
spowodowanych zostało gruźlicą
płuc. Okres wojenny i okupacji pogorszył tę sytuację. Zamykanie poradni przeż okupan-

ta, złe warunki higieniczno-sanitarne głodowanie, duże skupiska ludzi w obozach oraz
rozne wstrząsy psychiczne spowodowały. _ że
po wojnie
gruźlica
w Polsce stała się
chorobą społeczną.

W tej chwili sytuacja u leglia
znacznej popr awie. Z awdzięczać
to należy Państwu, które pomaga w walce z gJ;'uźlicą poprzez
rozbudowę
placówek Służby
Zdrowia i nowoczesne ich wyposażenie. przez m asowe szcze pienia dzieci i młodzieży, budowę jasnych domów. walkę . z
alkoholizmem, ogólną poprawę
warunków życia.
Naczelną zasadą akcji przeciwgruźliczeJ
jest
ochrona
przed zakażeniem ludzi zdrowych. I taki jest właśnie cel
okresowych prześwietleń, bowiem połową sukcesów walki
z gruźlicą jest wcześniejsze jej
wykrywanie.- Całkowite powodzenie tej akcji zależy od postawy i pomocy całego społe
czeństwa.

Dr Zbigniew Gromowicz

się

klęską

z ;powodu powszechnej
zakaźności, dużego procentu zachorowań i niestety: śmiertelności.

Ostateczne stwierdzenie, że
jest chorobą zakaźną
zawdzięcza ludzkość Robertowi
Kochowi. Przyczyną zakażenia

gruźlica

Sfałszował

9 kart roboczych

i pobrał pieniądze
za pracę kolegów
Od dłuższego czasu na wydziale TP-7c w tajemniczy spo~ób ginęły robotnikom
karty
robocze. Sprawca
był
nieuchwytny. Dopiero ostatnio został zdemaskowany. Okazał się
nim Jan Okrój pracownik
wydz. TP-7c. Okrój - jak sam
zeznał przez kilka miesięcy
systematycznie wykradał kolegom z warsztatu karty robocze,
następnie
wycierał
nazwiska
poczem wpisywał swoje i... oddawał do rachuby. Rachuba, nie
podjrzewając
oszustwa, karty
akceptowała.
a Okrój otrzymywał pieniądze. W ten sposób
sfałszowanych
zostało
9 kart.
Jan Okrój w całej rozcią
głości przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. a na
pytanie .,dlaczego tak robił",
odpowiedział: "nie wiem co mi
strzeliło do głowy".
W stosunku do Okroja wyCiągnięto
odpowiednie
konsekwencje służbowe i partyjne.
Tę całą aferę warto zakoń
czyć przysłowiem, którym posługiwali się już starożytni ..Pecunia non olet" - pieniądz
nie śmierdzi.
(ho)

"ZYCIE ZAŁOGI" - organ SamoulIdu Robotniczego ZakładÓW
Metalowych iJm. Gen. "Waltera"
w Radomiu. Redaguje: Kolegium
VI składzie· Seweryn Banasik,
stanl&ław Cota. Antoni Gomółka,
IreneuS:l Kotllński, Ireneusz Piestrzyński. Tadeusz Prygiel. Tadeu,sz Sadownl!k.
Redakcja: Radom, Zakłady Metalowe i:m. Gen. "Waltera", teleton 11-41 wewn. 882.
Wydawca: Samorząd Robotniczy.
Druk: Radomskie Zakłady Gratlcsne, Radom, Zeromskiego 49.
Nr zam. 2462 Gz-5.
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bierność członków
Samorządu Robotnicznego

Absencja i

(Dokończenie ze str. l-ej)
słuszności
JeJ
wydawania
zycji
autorów
omawianego . w ogóle istnieje szereg zastrzeżeń, o których mowa powyżej.
sprawozdania. Wytworzyła się
Pozostaje jeszcze do omówiebowiem taka sytuacja, że na
wydziałach
nikt . nie
wie
nia to, o czym mówił w zakoń
jak kształtuje się sprawa koszczeniu Konferencji tow. Soczów.ka: - niepokojąca absencja
tów. Wybitnym tego przykła
dem jest wypowiedź. jednego i bierność członków Samorządu.
Byliśmy
świadkami,
kiedy
z planistów, który w rozmowie
o godz. 14 wielu towarzyszy
z nami powiedział: "panie to
opuszczało zakład.
lecz tylko
jest taka gra, że jeden zapłacił
nieliczni trafili na salę obrad.
a drugi wygrał". Istnieje więc
rozgoryczenie, istnieją niedoCzłonkowie
Konferencji Samówienia i to jest rzeczą niemorządu Robotniczego rekrutupokojącą·
ją się w
swej przeważającej
Tyle o tym, co wynieśliśmy
części
z aktywu partyjnego.
z Wydziałów. Nie jest rzeczą
związkowego i administracyjreporterów rozsądzać kto ma
nego. Tymbardziej ten smutny
rację. czy Wydziały, czy Autoobjaw
winien? się
znaleźć
rzy referatu. Jest jednak naw centrum uwag KZ PZPR.
szym obowiązkiem zaalarmoTrzeba sobie bowiem jasno pować
Dyrekcję . Zakładu, że
wiedzieć. że to nie sam referat
dzieje się źle. Źle dlatego, że
wpłynął
na bierność obrad.
albo poszczególne placówki zaCzęste zwalnianie się przy stole
kładu mają bardzo mętne poję
prezydialnym w czasie trwania
cie o swej gospodarce finansoobrad wyglądało wręcz niepowej, albo też opierają swe wyważnie.
liczenia na błędnych systemach.
Tyle naszych refleksji. Być
VI przeciwnym bowiem razie
może, że niniejsze uwagi wytrudno
sobie
wytłumaczyć
dadzą
się
komuś
przykre
ostatnią wrzawę wynikłą wokół
i krzywdzące. Przedstawiliśmy
tych zagadnień. Wydaje nam
jednak to, co postronnemu obsię także, że skoro
Wydziały
serwatoroWi, jakim jest reporzłożyły swoje wyjaśnienia nater nasunęło się z całą siłą.
leży im się ze strony Gł. Księ
Sądzimy. że wszyscy,
którym
gowego oOpowiedź. Odpowiedź
leży na sercu
dobro zakładu.
na to, czy przytaczane przez
przyznają nam rację. Lekcewanich argumenty i cyfry są
żenie
swych
obowiązków,
słuszne, czy nie. Jeżeli nie które wynikają z zajmowanych
to gdzie leży błąd w ich systemie wyliczania? Byłby to funkcji i stanowisk, zatracenie
poczucia wspólnej odpowiedzial
pierwszy krok dla znalezienia
ności za losy z~kładu, słowem
wspólnego języka mIędzy proniepokojące od dłuższego czasu
dukcją a działami kSięgowości.
zjawisko "bimbania" _ sprawiły.
W chwili gdy piszemy te słowa
że Zakładowe Konferencje Saupłynęło już trzy tygodnie od
morządu Robotniczego zatracily
Konferencji, a sprawa w dalswój właściwy charakter.
szym ciągu jest nie wyjaśniona..
I chyba czas najwyższy, aby
Nie ukazała się także Uchwała
przywrócić należną im rangę·
Konferencji. zresztą
co
do

2'

O

t e

Kobieta przypomina
rowuje bowiem nieraz

równocześnie wiosnę i jesień mężczyźnie kwiaty oraz owoce

ofiaswych

uczuć.

-000-

Gdy całujesz kobietę. a ona zachowuje się spokojnie, uwabo grozi ci niebezpieczeństwo. Daleko pewniejszym jest.
jeśli obiecuje, że zawoła o pomoc.

żaj,

http://sbc.wbp.kielce.pl

zwycięska dr użyna

"Broni". st oją, od lewej, kier. sekcji
Cz. Nowak , Józefowicz, RaduIski. Borucz i Chołuj.
Gratulujemy..

Nowe pozycie w literaturze fachowej
Ostatnio w wydawnictwach
technicznych notuje się coraz
większy wybór książek fachowych. Niedawno ukazały się na
półkach kśięgarskich następu
jące, ciekawe pozycje. Oto nie-

które znich: F . R ozmus. "Elektromonter. Zbiór wiadomości
w pytaniach i odpowiedziach".
Cena 16 złotych. Książka zawiera zasadnicze wiadomości
z podstaw elektrotechniki, maszyn, instalacji i urządzeń.
T. P etrys. "Chłodziwa d o obróbki metali skrawaniem". Cena
20 zł. W książce omówiono
całokształt
wiadomości z zakresu chłodziw stosowanych
w obróbce metali.

J . Więckowski. "Ocena Gospo
darn o śc i Prze d sięb i orstwa Przem~słowego": Cena zł 33,50. AutOr
głowny naCIsk kładzie na sprawę
rentowności
przedsiębior
stwa,
konfrontując
koszty
i wpływy ze sprze d aży z gospodarką funduszami.
G. F riedman . "Maszyn a. i czł o
wiek" - tłumaczenie z francuskiego. Cena 35 zł. Książka!
omawia
problem
człowieka
w cywilizacji maszynowej.
Wszystkie
wymienitme tu
oraz inne pozycje znajdziecie
na półkach księgarń technicznych.
(tg)

Po awanturze w autobusie
wy trzeźwiał. .. l i
Komenda
Miejska MO
przyznać trzeba z zadowoleniem
- w ostatnich miesiącach nie
wiele miała kłopotów z naszymi pracownikami.
Ten anielski i niespotykany
dotąd
spokój zakłócił dopiero
ob. Zygmunt Siczek pracownik
wydziału
TP-6. 16 sierpnia
o godzini'e 21.15 - jak głosi
protokół milicyjny Z. Siczek
wszczął awantu rę w autobusie
MPK, będąc - rzecz jasna "na gazie".

mię

kOll1isariacie

p rZE

Epilog całej awantury rOzegrał się w komisariacie, a potem w Izbie
Wytrzeźwień .
Ob. Z. Siczek, jakkolwiek nie
przyznał
Milicji
słuszności
w podejmowaniu
tak
bezwzględnej w stosunku do niego
decyzji,
przyrzekł
jednak
uroczyście poprawę i zapewnił ,
że podobna historia więcej si ę
nie powtórzy.
Wierzymy. że obietnica zostanie dotrzymana.
(ho)

CiekGJUostk i ...
W indyjskich sądach świa 
Król szwedzki Adolf Frydek uchodził za bardzo wia- deryk (1710 - 1771) miał ko rogodnego,
jeśH
miał
złote lejno siedem kochanek. D wie
zęby.
z nich miały po jednym oku
-000dwie po jednej nodze i dwi~
TOMASZ
HAND FORD, po jednej ręce. Siódma w
mieszkaniec New
Mills w ogóle nie miała rąk. Jego de hrabstwie - LANCASHIRE w finicja miłości była co naj AngLii, tak polubił miejscowe mniej szokująca: uważał, że
prawdziwa miłość powinna
więzienie, w którym przesiebyć oparta na litości.
dział kilka lat za pijaństwo
i kłusownictwo. że nabył je
- 00 0i przerobił na własną rezydencję. Po wyjściu na wolDobrze ubrana dziewczyna
ność, w ciągu 10 lat, nie bioz plemienia Fula (Z achodnia
rąc
kieliszka do ust, zdołał Afryka) powinna mieć na
zebrać sumę pieniędzy umogłowie
kapelusz z ukrytym
żliwiającą
nabycie wspomw nim małym ulem pełnym
nianego
obiektu.
Mi(1ło to
pszczół.
miejsce w roku 1854. Do
dzisiejszego dnia byłe więzie
- 00 0 nie jest wasnością rodziny
Handfordów.
Jeśli
Jakąkolwiek z liczb
od 1 do 9 pomnożysz przez
-000jedenaście,
a
otrzymaną
Królowa Madagaskaru
liczbę pomnożysz
następnie
RANAVALONA, pod
karą
przez 9091, liczba początkowa
~mierci
zabraniała
swoim wystąpi ,dwukrotnie w popoddanym ukazywania się czątku i na końcu otrzymajej we śnie. Ci, którzy jej się nego iloczynu i będzie prześnili. byli traceni.
dzielona czteroma zerami.
-000Przyjemnego mnożenia.

-

