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Obyła

dobra ro DaliJ

o SUKCESIE "WALTERA" W III OGOLNOPOLSKIM KONKURSIE DOBREJ ROBOTY INFORMOWALIŚMY
JUŻ
NASZYCH
CZYTEIJNIKOW
W CZERWCOWYM NUMERZE "ŻYCIA ZAŁOGI" .
PONIEW AŻ JEDNAK ZAWIERAŁ ON JEDYNIE
DANE OGOLNE DLATEGO TEŻ ZWROCILIŚMY
S IĘ DO SEKRETARZA KOMITETU ZAKŁADOWE 
GO PZBR W NASZY.M ZAKŁADZIE, MGR JANUSZA
ZIELIŃSK I EGO O BLIŻSZE SZCZEGOŁY NA TEN
ISTOTNY TEMAT.

Kierow.nJi.otwo partyjne i
administracyjne
zakładu
docenia wysoko i w- pełni
wysiłek!
wszystkich pracownik6w, d zi ęki kt6rym
su~ces ten był możliwy.
Sądzę, że osiągnięte wyniki muszą nas mobilizować
do dalszej ofiarnej
działalności na rzecz zakładu i kralju.
- Dzię kujemy za rozmowę
Towarzyszowi Sekretarzowi i tą- drogą pozwalamy s obie j ednocześ
nie p rzek az a ć jeszcze r a z
ca łej
załod z e
"Waltera"
serdeczne gratulacje.
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Podsumowanie
szkolenia partyjnego

•

(I
jn ic

ach
.ch,

Lcj i,
od·
on e

5 lipca br. odbyło się ko
lejne posiedzenie eg-zekutywy KZ partii, na kt6rym dokonano oceny szkolenia partyjnego za rok
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Ludzie XXX -lecia ,
Skromny, spokojny, pra
cowity i zoyscyplinowany
- oto przymioty, który mi
moma określić Zygmunta
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go, w którym Polski Komitet Wyzwolenia ' Narodowego
prokl amował
w
swym Manifeście utworzenie władzy ludowej. Naród pOlski wkroczył na
drogę rewolucyjnych przeobrażeń swego bytu politycznego, społecznego
i
gospodarczego.
Mądrość i dalekowzroczność
polityczna Polskiej
Partli Robotniczej, bohaterstwo żołnierza polskiego, przyjaźń i 1Il0jusz z
ZSRR wydały owoce. Polska wyłoniła się z wojny
jako państwo ludowe, jednolite etnicznie, w historyc~nych granicach. Przynależność Polski do wspól
noty państw socjali tycznych wyrwała nasz kraj z
izolacji, w jakiej znalazł
się w dniach tragicznego
września 1939 roku. Po raz
pierwszy w dziejach nasi
sąsiedzi stali się naszymi
sprzymierzeńcami, a nasze
graIUce -- granicami przyjaźni i pokojowej współ
pracy.
Odrodzenie się Polski w
nowym kształcie geograficznym i ustrojowym, w
nowym układzie sojuszów
i więzi klasowych otworzyło przed narodem nowe
możllwośei rozwojowe, no_

bardziej
szczegółowo
i
wszechstronnie. Z przy'jemnoś cią warto również odnotować, że jesteśmy jedynym prze<d'sJębiorstwem w
kraju, kt61I'e brało udz i ał
we wszystkich dotychczas
organizOlWany'Ch
konkursach DO-RO odnosząc bardzo
poważne
sukcesy.
Prz yjp omnę, że w I konogólnozakła'doowe
(mię dzy
kursie w roku 19ti9 Zakła
(rozm. J . Kamiński
innymi wygląd zewnętrzny dy
Metalowe uzyskały na- za kładu, wSiPółzawOldniQtwo grodę III stopnia, w dru- ~~~~~~~~"~~~"~~~,~~,~"'~~"~,~~~
w dzie!dzinie jakości, focmy
kwalifikacji, gim Konkursie w roku
odnoszeTI'ia
p
gowanie DOIbrej Ro- 1971 - nagrodę I stopnia,
z a ś w obecnym również
.).
zY'padła
w udziale
na oda I
ia i ty,tuł
kład
{lboty.
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d .)

-trzydziestą rocznicę

~1irka z w -łu TT. W "Wal
terze' pracuje już 27 lat.
N aukę w szkole przyzakładowej rozpoczął w 1938

ul.

. dioowania wybranych problem6w marksistowskiegoreligioznawstwa i zespoły
do studiowania węzłowych
problem6w Krajowej Kon1973/74.
ferencji Partyjnej. PierwZagadnienie
referował szy temat był obowiązusekretarz propagandy tow. jący w 9 OOP, drugi zaś
J. Zieliński. W z akładzie w 29 OOP. Zajęcia w wię
na'5zym odbywało się kilka kszości OOP prowadzone
f ODm szkolenia partyjnego: były systemem semin8['yjpodstawowe, średnie i wyż nym .
Trzeci, wyższy pozIom
sze.
Szkoleniem
podstawo- szkolenia odb ywał się na
wym objęci zostali wszYs zajęciach WUl\lL -- filia
ey k a ndydaci i członkowie przy KZ PZPR "Walter".
par tii z małym stażem W
omawianym
okresie
partyjnym. Z tej formy szkolenia na dwuletnim
skorzy~tało 79 towarzyszy. studium
ekonomiki poliTematyka
szkolenia
tycznej brało udział 112
ideologi a i polityka PZPR towarzyszy w tym: 74 tooraz wynikające obowiąz- warzyszy na I roku szkoki i zadania dla kandyda- lenia zaś 38 na II roku
t6w i członk6w partU.
szkolenia.
Ponadto
na
Sredni poziom szkolenia szkoleniu uczestniczyło 6
obejmował
w
zasadzIe towarzyszy w zakresie za wszystkich cz!O'nków parU! gadnie ń religioznawczych .
i prowadzony był na ze- Wykłady prowadzone bybraniach
szkoleniowych ły przez wybitnych nauposzczegÓlnych OOP. Wy- kowc6w z wyższych ucz.elbrano tu dwa kierunki ni.
szkolenia: zespoły do stu- DOKOŃCZENIE NA STR. 2

roku. Był o to kontynuo- nowaniem. Za wzorowe
wanie rodzinnych tradycji wypełnianie
obowiązk6w
zawodu metalowca, bo- słuZbowych .
dwukrotnip
wiem ojciec pana Zyg- wyróżn io ny był listem p omunta - Piotr przez 35 chwalnym.
lat pracował w naszym
W 1961 r. awansował na
przedsiębiors.twie.
Zygmunt Mirek pracę starszego konstruktora, a
zawodową
rozpoczął
w w styczniu br. objął stanowisko starszego specja19~7 r. na w-le P-5 w
charakterze pracownika fi listy. W trosce o poziom
zyczrrlego. W pierwszych swojej wiedzy technicznej
na bieżąco zapoznaje s i ę z
miesiącach 1950 r. ukoń
nowościami literatury fac 3 ył kurs kreślarski organizowany na terenie za- chowej. Z równą wn ik liwością studiuje nowe likł adu.
astępnie
został
skierov:any do pracy \V cencje zakupione przez za
i wdrażane do bienaszym biurze konstruk- kład
cyjnym. W li. topadzie te - żącej produkcji.
Od 4 lat jest grupowym,
goż
roku ponownie wyrysunki,
s łany zost ał na kurs kons- sprawdzającym
trukcyjny w StarachOWi- kt6re zes: ly z deski od 6
cach. Po pO\...rocie otrzy- podległych mu pracownimał stanowisko młodszego ków. Bezpartyjn y.
Wolne
chwile
spędza
konstruktora.
W codziennej pracy Zyg przy pracy na swojej ulumunt Mirek wykazywał się bionej działce na Godowie.
sumiennością i zdyscypliroz.m. bg . ..

we pen:pektywy awansu
cywiIiZ'lcyjne<>'o.
Na początku b yły to jednak SZ'.l,nse potencja! e.
Polska
by a
straszliwi
zrujn owana, ograbiona a
Jej micszk:l.ń cy zdziesiąt
kowarli. Byliśmy pr zecież
krajem o najwyższej skali
zn·szczeń wo'-ennych, strat
ludzkich i materialnych w
Europie.
Mówiąc o znis:?:czeniach
wojennych trzeba p amię
tać i o ty m, że miały one
miejsce w kraju opóźnio 
nym w rozwoju. Nałożenie
się ich na o!{ólne zacofa
nie Polski wyniesione z po
przedniej formacji społeczno-ekonomicznej spię
trzyło trudności, jakie musiała pokonać władza lu-

dowa w pierwszych p owojennych latach, by zapewnić narodowi egzy stencję i
otworz yć perspektywę na
przyszłość. Bezcenna była
wówczas przyjacielska pomoc, jakiej udzielał Pols'Ce
Związek Radziecki.
Z perspektywy trzydziestolecia wyraźnie rysu';'!
się ogrom dokonań , jakie
stały się udziałem nasze go narodu w wyniku konsekwentnie urzeczywist nia
nej polityki u przemysło
wienia. Ich miarą jest dzi poziom
rozwoju
siejszy
polskiej gospodarki. Dość
powiedzieć, że Polska jest
dziś 6 krajem naszego kon
tynentu i 10 krajem świa
ta pod względem rozmiarów produkcji przemysło
wej.
Na gruncie nieustannego
postępu
ekonomicznego
przeobrażeniu uległy ,w arunki życia ludzi pracy,
całego
narodu. Poprawa
sytuaeji materi31n j społeczeństwa szła w parze z
systematyczną

rozbudową

szerokiego kompleksu gwa
rancji i zabezpieczeń socjalnych. W bogatym i
wielostronnym trzydziestoletnim dorobku Polski Ludowej szczególnie uwidacz
niają się rezultaty ostatnich trzech lat. Drogę do
nich otworzyły doniosłe
decyzje VII i VIII Plenum
KC i VI Zjazd naszej partii. Wytyczona tymi decyzjami polityka społeczno
ekonomiczna wysunęła na
czoło zapewnienie szybszej
i systematyczniejszej poprawy materialnych, socjalnych i kulturalnych
wśrunków życia s połeczeń

stwa w oparciu o dynamiczny i nowoczesny rozwój całej gospodarki. Scisłe zespolenie celów społecznych i zadań
gospodarczych skupiło wokół ieh
realizacji cały naród, wyzwoliło poważn e rezerwy,
pobudziło aktywność produ kcyj ną i społeczną.
Polityka ta przynosi dobre, wyższe niż pierwotnie zakładano wyniki. W
latach 1971--1973 dochód
narodowy wzrósł o 32°/8,
tj. średnio o 9,4'/, rocznie
wobec 6'/, załoźonych w
planie S-letnim. W cią g u
3 lat płace ' realne wzrosły
średnio o ok. 25'/0, tj. o
jedną czwartą. Podobnych
przyk ładÓW można przytaczać więcej. Oznacza t o, że
naród nasz wykorzystał
historyczną szans~.

Lecz to, cO' osiągnęli[,my
nie za pokaja naszych am
bicji, ani nie wyczerpuje
naszych możliwości. Od
tego, czy sprostamy wyzwaniu współczesności zale ży miejsce Polski w rodzinie
narodów,
zależy
nasz dobrobyt.
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ZAŁOGI

Ruch młodzieżowy w "Walterze"
na przestrzeni XXX-lecia PRL
przy Uniwersytecie Robotniczym powstało pierwsze Technilkum Za
wodowe o specjalności technologia obróbki skrawaniem (póżniejsza szkoła
mistrzów), a następnie został
zorganizowany kurs
przygotowawCily do egzam!inÓiW na wyższe uczelnie,
na który zgłosiło się ponad 40 młodych ludzi.
W roku nast~pnym Komitet
MieJski
2Jwjązku
Młodzieży
Socjalistycznej
przedął z zalkładu Uniwersytet Robotniczy. Od tego
momentu staje się on plac6wką
oświatową
miejskiej
organizacji,
która
wzbogacając formy i metody działania uczytniła go
w chwili obecnej wiodącą
jednostką tego typu w ska
li kraju.
Nieodłącznym elementem
pracy Komitetu Zakładowego ZMS w 1958 r. były
także warunki socjalne i
mieszJkaniowe młodych pra
cOWlrliiikÓiW "Waltera". Występujące w tym zakresie
potrzeby sikłoniły zakładowe władze Związku Młodzieży
Socjalistycz.nej do
roz.poczęcia starrań o złagodzenie trudności na tym
odcinku, trudności z któWłaŚiI1ie

rymi najbardziej borykala

nowe władze - pierw
się młodz.ież.
szym sekretarzem wybraWychodząc
na przeciw ny został tow. Ireneusz
potrzebom mieszkaniowym Kotlifiski.
z inicjatywy Komitetu Zakładowego ZMS zorganizoKonferencja wysoko oce
wana
została
pierwsza niła dotychczasową dziagrupa spółdzieliI1'i mieszka- łalność.
niowej.
Jej
członkowie,
ZMS-owcy zaikładu, otrzyWkład pracy walterowmali z funduszu zakłado skiej organizacji Związku
wego mieszkaniowego po- Młodzieży Socjalistycrznej
życzki, które na wniosek i jej aktywu był przyczynKomitetu
Zakładowego kiem do tego, że w ramach
ZMS do Prezydium Samo- uroczystości 15 rocznicy
rzą1du Robotniczego umo- Związku
Wall!ki Młodych
rzono, najpierw w 50% a obchodzonej w zakładzie
następnie w całości.
Komitet Miejski ZMS w
W 1959 r. wszyscy spół uznaniu dotychczasowych
dzielcy zamieszkali już we osiągnięć otrzymał sztanwła nych mieszkaniach.
dar organizacja z rąk byByła to w ówczesnych Tych
działaczy
Komuniczasa,ch ze wszech miar stycznej Parti'i Polski w
pożyteczna akcja o której czasie spotJkan'ia przedzjazpamięć jest żywa do dziś. dowego.
Moment ten stał się boZ biegiem czasu Komitet
wtiem
przełomowym
w
tym kierunku działania. Zakładowy ZMS
dzięki
W
latach
następnych PQIIlocy organizacji partyjpowstały nowe i liczniej- nej stał się poprzez swoich
sze grupy mieszkaniowe, przedstawiclielri członkiem
praktyczruie bez żadnych Kcmferrencji
Samorządu
ograniczeń.
Robotniczego.
Oceny dotychczasowych
Rok 1!}58 zakończyliśmy
form działania dokonała
druga zakładowa Konfe_ wzrostem szeregów organirencja Sprawo1Jdawczo-Wy zacji do 220 członków skuborcza, która wybrała rów- pionych w 16 grupach

~~ ~~~~~"'~,~~,,~,,~~~~~,,~~~~"'~~

Podsumowanie
szkolenia partyjnego
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l
Poza wymienionymi formami szkolenia partyjnego ,dużą rolę odgrywa szko
lenie prowadzone przez
zakładową instancję ZMS.
Celem tego szkolenia były
popularyzacja idei marksistowsko - leninowskiej,
studiowanie węzłowych pro
blemów Krajowej Konferencji P!l!ftyjnej i innych.
Tą formą szkolenia obję
to 1400 osób. Realizacja tego programu kontynuowana była przez szkolenie
przewodniczących

kół

ZMS oraz na zebraniach
szkoleniowych na poszczególnych wydziałach i w
zakładowym Domu Kultury.
Systematycznie
prowadzone było również szkolenie aKtywu partyjnego.
którym objęto cały aktyw
polityczno-społeczny
(sekretarzy COP, aktyw zwią z
ków zawodowych, samorźądu robotniczego, organizacji młodz~eżowych) zakładu. Program ten obejmował m.in. wybrane zagadnienia marksizmu-leninizmu i polityki partii z
uwz,ględnieni em takich zagadnień
jak: leninowska
teoria rew. socjalistycznej,
światowy proces rewolucji,
generza i u'sady działania
partii marksistowskiej, uchwały VI Zjazdu PZPR,
VII Plenum i inne. Na
szkolenie aktywu uczęsz
czało 52 towarzyszy.
Oprócz tych form pro-

wadzone było także· szkolenie typu ekonomicznego,
którym objęto 210 osób w
szezególności
zatrudnionych
na samodzielnych
specjalistycznych i kierowniczych stanowiskach pr:J.cy. W związku z zaliczeniem naszego zakładu do
WOG, Ilzkoleniami edukacji ekonomicznej objętych
zostało 130 osób również
na kierowniczych stanowiskach. Niezależnie od
wszystkich form szkolenia
realizowano cyklicznie odczyty, spotkania autorskie,
wywiady z przedstawicielami życia politycznego i
gospodarczego, spotkania z
publicystami itp. Łącznie
w roku 1973 pod patronatem Zakładowego Ośrodka
Propagandy zorganizowa~
nych zostalo 12 odczytów,
11 spotkań tematycznych,
5 spotkal1 autorskich i 8
v. ystaw
tematycznych
Gwarancj<; właściwej reali .:acji szerokiego programu szkoleniowego stworzyła
przede wszystkim
odpowiednio
dobrana
i
przeszkolona kadra wykła
dowców. Należy zaznaczyć,
iż większość tej kadry posiada
UkOllczone
studia
techniczne lub ekonomicz ne.
Egzekutywa KZ p03ytywnie oceniła wszystkie
formy szkolenia party]nego i zaleciła je kontynuować
w roku szkolnym
1974/75.

nież
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Zakład

wczoraj i dziś

(Praca konkursowa)
W OGŁOSZONYM PRZEZ NASZĄ REDAKCJĘ
KONKURSIE PN. "ZAKŁAD WCZORAJ IDZIS"
DRUKUJEMY PRACĘ HENRYKA BIELECKIEGO
Z WYDZIAŁU DKJ-2, KTO REJ JURY PRZYZNAŁO
NAGRODĘ W WYSOKOSCI 500 ZŁ ~NIEZALEżNIE
OD HONORARIUM AUTORSKIEGO). GRATULUJEMY!
To, z czym się zetkną cze w roku 1946 pozwalało
łem
przekraczając bran1ę ocenić ogrom zniszczeń pozakładu
16 grudnia 1946 - zostawionych przez oku-

roku to wielki entu- panta w roku 1945. Jakzjazm, wyzwolenie twór_O kolwiek uruchomienie proczej energii ludzi pracy. dukcji było już falktem
tkackie
dla
Odnosiło się wrażenie, że (wrzecionka
ludzie ci przebudzeni z przemysłu włókienn,iczego
wielkiego
letargu
chcą w Łodzi) to jednak w przcswojej części
nadrobić straty sJ;lowodo- ważającej
wane długoletnią,:r okupa- zakład pozosta,wał w stadewastacji, wielkich
cyjną nocą. I każdy jak nie
może na swoim stanowi- zniszczeń dokonanych przez
sku pracy chce dać ~zyst okupanta ...
ko z siebie dla dobra zaNa parterze budynku
kładu. Tu nie pytano o
zlokalizowano 3 wydziały·
wynagrodzenie, o wysokość produkcję (obróbka mechazaszeregowania... To było niczna), narzędziownię i
wówczas
drugoplanowe. remontowy. Wszędzie ciasPozostawała praca i tylko
nota, brak pomieszczeń
praca.
na cele socjalne. PracowOwczesny dyrektor za- nicy
przebierają
się przy
kładu, inż. Marian Poniatowski (późniejszy rektor maszynach, brak szafek na
WSI w Białymstoku) zapi- odzież. Stołówka zlokalizowana w budynku straży
sał się z.łotym zgłoskami w
historIi zakładu w najtrud- pożarnej. Posiłki spoźywa
niejs?:ym dla niego okre- się na stojąco, w naczysie. Nie widZJiałem zakładu niach przyniesionych przez
działalIliia.
od wewnątrz w roku 1945. siebie z domu. Są to prze(kap) ale to co zobaczyłem jesz- ważnie wszelkiego rodzaju
garnki kuchenne, rondle,
~~,,~"""~,,~~""~""""""""""~ ~ ~""""~,,~"""~ ~ ~~~~~ ~ mena2Jki wojskowe itp. Ponieważ pomieszczenie stołówkowe jest kilka razy
mniejsze od rzeczywistych
potrzeb część pracowników spożywa posiłki w haW jednym z ostatnich tytpu obozów rozpoczął się li produkcyjnej.
numerów "Życia Załogi" 15 lipca i trwać będzie d:J
Szafka narzędziowa przy
zamieściliśmy kTótki felie- 28 lipca. Drugi turnus prze
ton o urokach wypoczyn- widz.iano w dniach od 1 padała jedna na kilku. Każ
ku aktywInego na rowe- do 14 sierpnia natomiast dy użytkowni1k szafki na
dokonywał
rach. Nie pozostał on bez trzeci - od 17 do 30 sierp swój sposób
"przemeblowań"
udowadecha wśród działaczy, o nia.
chętni
mogą niając pozostałym; że takie
Wszyscy
czym niech świadczy porozwiązanie
jest
głaszać się do Działu So- jedynie
niższy komunikat.
słuszne. OstatecZ1Ilie żadne
cjalnego
(Maria
Fituch
Rada Zakładowa i Dział
nie było słuszne, bo tak,
Socjalny organizuje oboz~' tel. 879). Koszt obozu wy- czy inaczej obok rondla
nosi
250
zł.
wędrowne na rowerach pa
stały buty, do menażki woj
Zachęcamy naszych praKielecczyźnie
na trasiQ :
wciskały się zaolido wzięcia u- skowej
Radom
Wyśmierzyc e, cowników
wione szmaty itp.
Drzewica, Sielpia, Łopusz działu w oboz.ach, a reMimo wszystko, stosunno, Chęciny, Chmielnik, Ra fleksje z nich prosimy kic
ków, Zamkowa Wola, Sty- rować pod adresem nasz.;-j ki międzylud1Jkie były dobków, Krzemienice - Ra- redakcji. Wr3.żenia chętn ie re. Każdy rozumiał specybędziemy drukować.
/
dom.
fikę tego okresu, wiedział,
D~b . że nasze jutro będzie inne.
Pierwszy
turnus
tego
Jak już wspomniałem na
~ ~""~~"""~:-.
~~,,~~ ~"""~""""""~ ~~~,,~ ~""~~~&.,,"~
wstępie, ówczesny pracownik zainteresowany
był
wesoło
przede wszystkim dobrem
zakładu i na tym koncen-

Czar dwóch

kółek

w Raicu

...

trował sv.-oją uwagę. Dźwig
nąć zakład było dewizą
każdego pracownika. Wychodząc z pracy, czy idąc
do pracy każdy uważał za
swój obowiązek odrzucić
spod nóg na pryzmę złomu
walający się stalowy przed
miot, usunąć kawałek gru-

zu, papier, pomóc w transporcie ciężaru innemu pracownikowi itp.

Sercem i duszą zakładu
jest w tym czasie mło
dzież. Zrzeszeni, przewa ż 
nie w ZWM, pełnią służbę
w Zakładowym Przysposobieniu Wojskowym, a z
chwilą
powstania ORMO
wszyscy zgłaszają się do
Pracuj ą
tej
organizacji.
bardzo często z mon ią
opartą o maszyny, goto wi
do wykonania każdego postawionego im
zadania.
20 czerwca 1948 r. dwóch
naszych ORMb- wców obok
żołnierzy... -- KBW
bierze
udział w walce z- człoTIKa
mi bandy "Drągala" stoczonej w miejscowości Kozia Góra ...
Produkcja ówczesnego za
kładu jest bardzo skromna. Są to, jak wspomniałem, wrzecionka dla przemysłu włókienniczego. In ż.

St. Szwabowski (kierrov.nik wydz. Obróbki Mechanicznej) wraz ze swoim
zastępcą, Dziwirk-iem bardzo cz ęsto wizytowaH nasz
wydział, niekiedy dosłow
nie kilka razy dziennie.
Problemów
technologicznych w tym czasie nie
brakowało. C eniliśmy sobie
takie wizyty. Dodawa ł y
bodźca. Pamiętam, że gd y
zwierzchnicy
wizytowali
poszczególne
stanowiska
pracy, z reguły każdy z
nas wyłączał zarówno silnik napędowy obrabiarki
jak i silnik napędowy chla
dziwa. Po powitaniu, spraw
dzeniu, że praca przebiega
prawidłowo inź. Szwabowski lub Dtiwirek kończy li
wizytę skinieniem ręki, ca
oznaczało, że można konty,nuować pracę. Pamięta m

charakterystyczny
błyskawicznie

szum

włączon cj

pompy chłodziwa, następ
nie silnika głównego i n óż
tokarski
odprowadzając )·
wstęgę wi{yrów.
Ob. Dziwirek to "żywe
srebro" tamtych czasó\,·.
Człewiek energiczny, rze ś 
ki, pełen dynamizmu, um ie
jący współżyć z ludźm i.
Inż. SzwabO'wski był starszym, schorowanym czł o 
wiekiem, członkiem Ruchu
Oporu. Poprzysiągł sobie.
że nie b<;dzie pracował na
rzecz okupanta . Zresztą by!
szykanowany z tego powodu. Znałem osobiście in ż
Szwabowskiego stąd wie m,
że ponowne przyjęcie prac'·
w zakładzie po wyzwolen iU
było
dla niego wielkiJn
przeżyciem. Pomagał jak
mógł p acownikom, radz:!
w zawikłanych sprawacl\
050bistych, zwalczał przejawy nieuczciwości, ni r zdyscyplinowania ... "
(c.d.n.)

Henryk B'elecki (DKJ-2)

~~~~~~ ~~~,~~~""""~~~~~~~~,~,,~,,~~
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METALOWE
11\1. GEN. "WALTERA"
RADOM, UL. 1905 ROKU 1/9
ZAKŁADY

BIUROWE RĘCZNE MASZYNY
DO PISANIA
Kl. 660
z wałkiem długości 49 cm
KI. 662
z walkiem długości 33 cm
Nowoczesna konstrukcja
wy oki stopień funkcjonalności
znormalizowana klawiatura
pol ka e tetyczny wygląd
Oto jeden z absołwentów, inż. Jerzy Strzałkowski
otrzymuje świadectwo z rąk kierownika Ośrodka
Propagandy KM PZPR, Jana Slizaka.
Fot. A. GOMÓŁKA ,

Idziemy na grzyby ...
Fot. A. GOMÓŁKA

http://sbc.wbp.kielce.pl

CHCESZ Byt MODNIE UBRANĄ?
KUP NOWOCZESNĄ MASZYNĘ
DO SZYCIA MARKI "ŁU CZNIK"

'491

20/491

ŻYCIE

Największe osiągnięcia
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Sportowcy naszego Klubu w XXX-leciu PRL
wielokrotnie
rozsławili
nasz Klub i nasze miasto
w Polsce i zagranicą.
Zawodnicy naszego Kl.'\.]-

Z AŁ O GI
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Robotniczego Klubu Sportowego"Broń"
e

e

-leciu Polsk Lu oweJ

bu zdobyli 84 medali na
m::;trzostwach Polski w kategorii seniorów, juniorów
i młodzików.
Złotych medali na
strzostwach Polski w

tegorii

seniorów

żynie w roku 1960-1961.
Radulski,
Mosbauer
są
a uczestnikami 2ldobycia
przez naszą dru.żynę złote
go medalu.
Jerzy Skoczek 12 razy
stawał na podium na mistrzos·twach Polski - zdobył
5
tytułów mistrza
Polski w tym 3 w kategorii
seniorów,
reprezentował
nasze barwy dwukrotnie
na mistrzostwach świata.
Kolarze naj więcej medali
zdobyli na mistrzdstwach
Polski: 9 złotych w ka~egorii seniorów, 3 srebrne,
5 brązowych, 12 złotych
w
kategorii
juniorów
przez takicl1 zawodników
jak: l\lalmona, Ch oł uJa,
Roleckiego, Skoczka, Ko-

liśmy 14.
Najwięk'szym

ciem Klubu jest zdobycie
przez
Kazimierza
Paź 
dziora Mistrza Eur()py w
roku 1957 oraz złotego
medalu na
Olimpiadzie
w Rzymie w roku 1960.
Kazimierz Paździor zdobył
ponadto dwa tytuły
mistrzów Polski w roku
1958 i 1!ł60. Reprezentował
nasze
barwy
narodowe

cują

on ią

to wi
potni a.
"óch
>bok
erze
lKastoKo-

13~krotnie

11 walk

wygrywadąc

w

reprezentacji

Polski.
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Modest Majchrzak zdobywa
v-ce
mistrzostwo
Polski w wadze półciężkiej.
Maciej Czyżewski i Henryk Nowak zdobywają tytuły w kategorii juniorów
w roku 1964 i 1963. Sta- wej. W seniorach również
brązowy
medal
Zldobył
Henryk Nowak w 1968 roku. Edward Skoczewski
od 1968 r. - do roku 1971
Inż. Wojciech Misiowiec
jest członkiem kadry na- od roku 1947 jest działaczem, na początku swej
a w roku 1970
działalności pełnił funkcjE;'
Kierownika sekcji piłki
siatkowej a od roku 196170 pełnił funkcję Prezesa
Klubu. Obecnie od roku
1972 również pełhi funkcjE;'
Prezesa.

Zasłużeni działacze
Trzech naszych działa
czy sport()wych otrzymało
w XXX-leciu PRL największe odznaczenia sportowe nadane przez " Głów
ny Komitet Kultury Fizycrznej i Turystyki "Zasł użony
działacz
kultury
fizycznej".
Edmund Grzanka - od
1945 roku jest działaczem
sportowym naszego Klubu,
przez wiele lat pełnił funk
cję
'sekretarza
Klubu,
członk a Zarządu a obecnie gospodarza Obiektu
Sportowego.

riem.

)racy
len iu
lkim
jak
ad ził

nisław
Chrzanowski
staje mistrzem Polski juniorów w roku 1964 a
w latach 1972/73n4 zdobywa brązowe medale na
mistrzostwach Polski seniorów w wadze papiero-

wacll
JrzC·
ni('.d.n.)

U-2l
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~

Wojciech Tkaczyk -przez
przez 7 lat pełnił funkcję
Prezesa Klubu w latach
1950-56 oraz 60-61, dz;a
łaczem Klubu jest od roku 1949, pełnił również
funkcję
przez wiele lal
Kierownika sekcji bokserSkiej, obecnie pelni funk ·
cję v-ce Prezesa.

~""""""~ ~""""~~

Z ody pi i nożnej
,Star" Starachowice - "Broń"
, wprogramie Festynu
Organi zatorzy
festynu"
aby uatrakcyjnić program
zorgani30wali. ?odatk?w,: ł
spotkanie
p.łkl
nozneJ
20 lipca (sobota) godzina
13.30 - następnie po ych
zawodach o godzinie 15.00
odbędzie
się
oficjalne
otwarcie
festynu
przez
dyrektora naczelnego, inż.
. !ariana Błońskie o.

I

W defiladzie, po otwarciu festynu, udział wezmą
między
innymi: drużyna
bułgarska

piłki

nożnej,

kadra polskiCh torowców
oraz wszycy kolarze biorący udział w kryterium.

KOLARZE
Lucjan Józefowicz zdobywa 4 tytuły mistrzów
Polski w kategorii SE!'tliorów oraz jest członkiem
drużyny,
k.tóra
zdobyła
w latach 1960~1961 dwa
tytuły mistrzów Polski.

bielę,

Stefan Barucz jest mistrzem Polski w drużynie
w roku 1960 oraz v-ce
Mistrzem Polski na 50 km
w roku 1959.
Zawodnicy: Jan Magiera
zd()bywa v-ce mistrzostwo
Polski na 4 km oraz mistrzostwo Polski w druży
nie w roku 1961, Ireneusz
Chołuj zdobywa dwa tyreprezentuje nasze barwy tuły mistrza Polski w drunarodowe w meczu między
państwowym
z
,Anglią.
W I reprezentacji Polski
występował również czo-

stadionie odbędzie się
honorowy start kolarzy bio
rą~ych udzial w kryterium
ułicz.nym (20.07.br. start
ostry na ·tąpi o godz. 16.4;>
przed gmachem Redakcji
Życia Radomskiego).
Mistrzowie Polski w pił
ce wodnej rozegrają spotkanie w dniu 22 lipca o
godz. 15.00 na naszym basenie. Natomiast nie odbędą się zawody piłki ręc łowy nasz zawodnik
nej ze względu na brak
zgłoszeń
spOWOdowanych towicz. Czołowi bokserzy
przerwą
w rozgrywkach sekcji: H. Kozieł, Budkus,
mistrzowskich.
Popi.lek, Michalak, Giba-ła,
Gra.1 Papuć, Dllbrowskl.

dzieżowej.

~a

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kozerę,
Czernia.wskiego, Różalskieg o, R ychUckiego,
Modzelewskiego
oraz dwukrC>tnie w druży
nie. Tenisiści ziemni i stołowi również zapisali się
w XXX-leciu PRL złoty
mi zgłoskami:
Danuta Szmidt-Ca.llńska
zdobywa mistrzostwo Polski w deblu oraz sześcio
krotnie v-ce mistrzostwo
Polski.
Lech Slomski zdobywa
3-krotnie v-ce mistrzostwo
Polski w grze mieszanej
oraz
v-ce
mistrzostwo
Polski w grze podwójnej
z Jamrozem, jest zwycięz
cą
ogólnopolskiego turnieju w roku 1967 w Radomiu, 8-krotnie z.dobywa
mistrzostwo woj. kieleckiego.
Danuta Makulska-Zlemnicka zdobywa 11 tytułów
mistrza woj. W latach 1~58
do 1960 r. zdobywa 3 tytuły mistrza Polski mło
dzików, jest również dwukrotną mistrzynią Polski
w kategorii juniorek, dwukrotnie startuje w słyn
nym turnieju w Wimbledonic w Anglii, w roku
100u w Budapeszcie zdobywa
v-ce
mistrzostwo
Węgi r w kategOrii mło

Piotr Jamroz zdobywa
mistrzostwo Polski juniorów indywidualnie, w deblu i grze mieszanej w
roku 1957, jest również
uczes tnikiem reprezen tacji
młodzieżowe; w turnieju
w Wimbledonie. Drużyna
"Broni" dwukrotnie zdobywa v-ce Mistrzostwo Polski w roku 1958-4959.

JERZY SKOCZEK
R. KOBIELA

Drużyna juniorów 8-krot
nie startuje w finale drużyno","ych mistrzostw Polski. W roku 1964 zdobywamy v-ce mistrzostwo Polski,

ZY C IJ:
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w roku 1965, i w roku 1973
zdobywamy brązowy medal.
Do czołowych zawodników sekcji tenisa ziemnego i stołowego należą:
W. Naumowicz - misltrz
Polski w tenisie stołowym
juniorów
w
roku 1951
lO-krotny mistrz woj. w

ZAŁOGI
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RobotniczegoKubuSportowego
e

"Broń"

I

w XXX-leciu Polsk Ludowe;
Najlepsi szkoleniowcy i wychowawcy

kategorii seniorów, brązo
wy medalista mistrzostw
Polski w teni's ie ziemnym
w kategorii juniorów v-ce
mistrz międzynarodowego
turnieju tenisa ziemnego
w ka tegorii młodzieżowej
w So'pooie. Mistrz Polski

z aliczyć
v-ce
Polski juniorek GuzikóWD'l,
czołowych
juniorów Polski braci Gapczyńskich,
Durasiewiczów i Wiełochę.
Do c zoł owych pinglpongistów
należy
zaliczyć
obok wspomnianej
D. Szmidt-Calińskiej, Naumowicza,
Stępnia,
Zygmunta Zwierzyka, Izabellę

Dutkowską,

p

p

W tenisie ziemnym naj - zaangażowanych było 25
wybitniejszym szkoleniow- w tym I zespół prowa d ziło
cem od powstania se'kcji aż 16. Z tej dużej liczby
tj. od roku 1947 do dnia należy wymienić najwydzisiejszego jest Zb. Zie- bitniedszych trenerów. Są
liński, któremu sekcja te- nimi: Matyj aśkieWicz, Naosiągnięcia
największych nisa ziemnego
może
za- chaczewski, K ilian, P asukcesów.
Należy
tu wdrzięczać osiągnięcie tak piewski , Miksa. _
Ponadto w §J!kcfach jak:
ws'p ommec wybitnego tre- wspaniałego sukcesu. W
n era
sekcji
bo~s erskiej sekcji tej na wyróżnienie strzelecka, ł:a., pływacka,
siatkówki ,
Wacława Pańca, któremu zasługują
instruktorzy koszykó ..vki,
ręcznej
pracowało
to właśnie Kazimierz Paź Lech Słomski i Kazimierz piłki
wiele wychowawców, któdzior zawdzięcza vdobycie Włodarczyk.
tak
wysokich
wyników
W sekcji tenisa stołowe rych należy wymienić jak :
go szkole'Iliowcem do roku A. Wichere'k , Majewski,
sportowych.
lS70 był W. ~aumowicz. Iwański, Mamiński, którz y
W sekcji bokserskiej na- Najwięcej
szkoleniowców byli dobrymi szkO'leniowlety wyliczyć kilku szko- posiadała sekcja piłki noż cami i organizatorami w
leniowców, którzy swoją nej.
w sekcjach. .
pracą
przyczynili
się
Grał
W
minionym
okresie
i
przyozyniają
się
do
osiągania
przez naszych
zawodników czołowych l o- o . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. •
kat na arenie ogólnO'polskiej , j ak trenera Kasznię,
SPÓŁDZIELNIA INW ALIDÓW " P RACA".
Czortka, Papucia, Kozieła
RadO'm, ul. NowO'gr O'dzka 28 .
•
i Budkusa.
Należy
nadmienić,
że
Paździor po wycofaniu
się z czynnego uprawiania
boksu również był szkole-

K.

K. Mazurkie-

wicza,
T.
Dybałskiego,
Zbigniewa Zwierzyka. Drużyna Sltrzelecka
w skła
dzie: Sawicki, Wyszyński,
Tomicki, Iwański, Antoniak, Wojciechowski i wielu innych starbuje w I-ej
lidze w roku 1958-1959
oraz w II-ej lidze w roku
196ł-!1962.
'Z awodnicy
Tom'łcki i Sawicki dla naszych barw zddbywają dwa
tytuły mistrza Polski seniorów. St. Iwański zdobywa
v-ce
mistrzostwo
Polski.

niowcem w naszym Klubie w latach 1963~1964.
W sekcji kolarskiej dwaj
trenerzy
Stefan
Borucz
a następnie Wiesław Chudzik przyczynili się do tak
poważnych swkesów zdobytych przez naszych Kolarzy. Stefan Borucz wychował w naszym Klubie
wiellu utalentowanY'ch zawodników, mistrzów Polski: J. Skoczka, A. Czerniawskiego, Kozyrę, i wielu, wielu inych.
Ponadto w sekcji pracę
szkoleniową
prowadzili
J . Łobodziński, J. Wąso
wicz,
St.
Piotrowski,
J. Skoczek.
~~~~

oferuje

:
:
•
:
:
•
:
:
•

W.

MIŁKOWSKI

Tenis stołowy - awans do
Lucjan Wyszyński zdo- I-ej ligi 1954/55 r. oraz do
bywa brązowy medal na II-ej ligi 1969/7l.
mistrzostwach Polski 1957
roku. W latach 1953.........J961
INWESTYCJE
na~; strzelcy są rekordzi1. Wykonanie ogrodzenia
stami P'lski jak: St. Iwańobiektu sportowego z
ski w pll;..:;~ecie 1952, 1955,
siatki metalowej
1961, Tomick 'QI pistole1964 r.
cie 1953 r., M-H.::ał Sa2. Wybudowanie betonowicki w latach H152.. 'Q54.
wego toru kolarskicDo osiągnięć sporto\'.";, ~h
go - 1!).59 r.
naszego Klubu należy jesz3. Wykonanie boiska do
cze zaliczyć: wywalczenie
piłki ręcznej wraz z
awansu piłkarzy do II-ej
<rybunami - 1969 r.
ligi w roku 1957 powoła5. "'-ykonanie oświetle
nie dwóch zawodników do
ni~
toru kolarskiego
kadry narodowej juniorów:
orat całego obiektu A.
Gruszczyńskiego
i
1972 :.
T. Muca w latach 19585. Wyrerr. ntowanie
i
1959, zdobycie V miejsce
adaptow.'nie sali teniw lidze międzywojewódz
sa
stOłl vego
kiej w roku 1968/69. Piłka
1967 r.
ręczna awans do II-ej
6. Rozpoczęcie
budowy
ligi w 1968 r. Piłka siatsali
sportowej
kowa awans siatkarzy
1974 r.
do II-ej ligi w roku 1958.
Gral
'\

l8-letni zawodnik naszej
ekcji
kolarskiej
J erzy
Rychlicki był bohaterem
tych mistrzostw, które były właściwie nieoficjalnymi mistrzostwami świata,
gdyż
startowały
w nich
również reprezentacje w:e
lu krajów poza europejskich.
Jerzy Rychlicki w wyścigu dystansowym zdobył
16 pkt wyprzedzając bardzo grożnego Baranowa
ze Związku Radzieckiego
o 1 pkt oraz zawodnika
NRD Petermana o 4 pkt.
W historii naszego Klubu jedY'nie Kazimierz Paź
dzi{)r był mistrzem Europy
w seniorach. Po 17 latach
Klub nasz doczekał się
nowego mistrza Europy
tym razem Juniorów. Serdecznie gratulujemy mistrzowi Europy Jerzemu
Rychlickiemu, kadrze szkoleniowej oraz działaczom
Klubu i sekcji.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OPON, prO'tektO'rO'wanie!
dO' samO'chO'dów "WARSZAWA", "SYR E-.
NA", "TRABANT", "FIAT", "ZASTAWA":
i innych
_

mistrzem
Europy
o
•
,
Wielkim sukcesem zakoń
czyły
się
II Mistrzostwa
Europy Jundorów w kolarstwie torowym w Warsza
wie. Nasz młody zawodnik
Jerzy Rychlicki zdobywa
tytuł
Mistrza Europy w
wyścigu dystansowym. Jest
to wielki sukces tego zawodnika
oraz
trenerów
Wiesława Chudzika i Jer zego Skoczka.

tena det.
Oliwiarki

o

wyroby z tworzywa sztucznego.
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Jerzy

Fed. Stal w kategorii seniorów w tenisie stołowym.
L. Filipek - v-ce mistrz
Polski w deblu, brązowy
medalista mistrzostw Polski juniorów.
Zb. Mroczek - brązowy
medalista mistrzostw Polski juniorów, mistrz Polski
juniorów Fed. Stal.
Zdzisław Stępień - członek drużyny v-ce mistrza
Polski,
czołowy
junior
Polski.
Ewa Garbacz - J trzykrotna mistrzyni Polski
młodziczek oraz mistrzyni
Polski juniorek w deblu.
Kazimierz
Gajda
w roku 1966 zdobywca Pucharu w grze poj. i podwójnej w turnieju Ekspressu, w roku 1973 mistrz
Polski w grze podwójnej
na hali oraz v~ce mistrz
Spartta'kia'Cly, w roku 1974
v-ce mistrz Polski w grze
podwójnej na hali.
[)o czołowych zawodników sekcji należy jeszcze

k

Przez okres 30 lalt Pol~ki
Ludowej
wiełu
aziałało
szkoleniowców w naszym
Kilubie w poszczególnych
se'kcjach. Wielu z nich doprowadziło zawodników do

:
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ZAŁOGI

Plon półrocznei giełdy pomysłów

Twórcza inicjatywa przynosi efekty
Le ży przede mną krótka informacja dotycząca
plonu półrocznej giełdy
pom ysłów wynalazczych i
racjonalizatorskich w ramach twórczej inicjatywy
i dobrej roboty. Zagadn ieni u temu poświęciliśmy
oddzielny artykuł w czerwcowym numerze "Życia
Załogi" podając wyniki do
ma ja bieżącego roku. Kon
frontacja liczb i wyników
nie przynosi radY'kalnych
zmialIl w ilości zgłoszeń
wtorkowych
giełd,
niemniej jednak postarr-amy
si ę podać kilka, by mieć
ak tualne wyniki działa>
n oś ci na tym ważnym odcinku życia w naszym

końca czerwca w g:e łdach
wynalazczych wzięło udz ia ł
ogółem
996 pracowm!(ów
"Waltera" zgłaszając w
tym czasie 784 pomysły. Z
ogólnej liczby zgłoszonych
wtrliosków przyjęto do realizacji 595. Warto podkreślić
też
znamienny fakt,
iż zgłaszane wnioski są
dość
szybko sprawdzane
i stosowalne w produkcji.
Świadczy o tym między
innymi to, że dotychczas
zastosowano w produkcji
254 wnioski racjonalizatorskic i wynalazcze. Podkre
ślając ten moment pragniemy zauważyć, iż w ostat
niej naszej informacji na
ten temat pisaliśmy o 198
przedsiębiorstwie.
pomysłach
zastosowanych
Na wstępie jedna cyfra: I w produkcji. Tak więc w
w O'kresie od stycZlIlia co' okresie tylko 1 miesiąca

(od maja do czerwca) zastoSOWaJlO dalsze 55 wnios
ki, co świadczy o stosunkowo dobrym tempie wdra
żania
efektów giełd do
praktycznej
działalności
pro'dukcYÓnej.
Alnalizując
materiał
Działu Racjonalizacji i Wy
nalazczości warto również

wydaje się nam - podać dość istotną informację a
mianowicie: w dotychczasowych
giełdach
wynalazczości wzięło udział
-

447 pracowników fizycz_
nych oraz 528 technicznoinżynieryjnych. Jak zatem
wJdzimy udział kadry tech
nicmej nie odbiega daleko - ilościowo rzecz bio·
rąc od udziału pracownik6w zalirudnionych w bez
pośrednliej produk,c ji.
Sądzimy , że przytoczone
:-..~,~"~,~~~,~~~~&.~~~""~~,~ &.~~~,~~~~'''''~
tu liczby są wystarczającym dowodem świadczącym o dużej aktywności
pracowników
naszego

Zakład

w czasie

okupacji

(III)

Po krótkim śledztwie i sądzie w odwet za akcję
w Rożkach wykonano wyrok na aresztowa·nych. W celu należytego sterroryzowania ludności egzekucję
przez powieszenie przeprowadzono przy najwięcej
ruchliwych szlakach komunikacyjnych Radomia, mianowicie przy ul. Kieleckiej w dniu 13 października
1942 r. przed Liceum Syrokomli, na terenie b. Fabryki Broni w dniu 12 października 1942 r. przed
środkową częścią budynku głównego przy ul. Ciepłej, przy ul. Warszawskiej w dniu 15 października
1942 r., oraz- naprzeciw budynku stacyjnego w Roż
kach. Zost 3ło powieszonych wtedy 50 Polaków w tym
32 pracowników b. Fabryki Brooi.
Idący do pracy rano w dniu 12 pażdziernika pracownicy Fabryki Broni zobaczyli na trawniku przed
śro dkową częścią budynku głównego od ul. Ciepłej
wzniesioną w nocy z białych bali brzozowych szubienicę. Dzień był pochmurny i dżdżysty.
O godzinie 9.30 polecili pracownikom z mniejszych
wy działów zgromadzić się w pewnej odległości !>d
szubienicy. Poza tym 'kierowano na miejsce stracenia
ludzi z miasta oraz przyjeżdżających do Radomia.
Z tyłu w pewnej odległości od tego miejsca ustawiono karabiny maszynowe z wymierzonymi w plecy zebranych ludzi lufami. W tłumie wśród zebranych praCO'wników buchalterii znajdował się też Paweł Kieł
bowski - buchalter, ojciec dwóch wieszanych synów
i synowej. Pracownikom obróbki mechanicznej i narzędziow n i polecono przyglądać się przez okno.
O godz. 10- ej na ul. Cicpłą zajechała od ul. Poniatowskiego pomalowana na kolor stalowy karetka gesta·po, stanęła naprzeciw szubienicy. Przy szubienicy
s tał kat przebrany za Ży'da. Wojsko we buty z cholewami mówiły o jego niemieckiej narodowości.
Skazani byli kolejno wypuszczani drzwiami z tyłu
samochodu ze związanymi do tyłu drutem kolczastym
rękoma i kierowani pod szubienicę. Podczas wyskakiwa nia z samochodu Stanisław Kiełbowski, technik
izby pomiarów, potknął się i został kapnięty przez
gestapowca. Kiełbowski nie został dłużny i rzucił
się na gestapowca. Zbitego zaciągnięto na szubienicę .
Kiełbowski z okrzykiem na ustach ,.niech żyje Pol ska"
zawis ł na szubienicy.
Wyrok śmierci na Szymańskim ps. "Relempago"
z Końskich został wykonany przez bojówkę kiel ecką
\V dniu 2'3 września 1943 r. Z bojówki, która brała
udzia ł w pociągu w Rożkach pozostał tylko Zbigniew
Gołębiowski ps. "Budrys" obecnie pracujący w Zakła
dach "Radoskór" przy ul. Dolnej (obecnie DomagaIskiego). Podał on szczegóły przebiegu tej akcji.
Mjr Żety c ki ps. "Andrzej" został pogrzebany koło
dworca PKP w Rożkach po drugiej stronie dwor~a.
Zwłoki jego zabrała do Kielc żona w listopadzie
1946

r.

Tadeusz Stelmaszczyk ps. "Aron", pracujący w War'za wie jako stróż nocny w składnicy materiałów pod
naz wiskiem Kazimierz Łukowicz został przypadkowo
zastrzelony przez bojówkę w czasie ~cji na skład
amunicji. Mieczysław Wrona ps. "Szymon" zginął
w Radomiu na ul. Poznań kiej w 1943 r. gdzie przy by l
l}iJ
kilkudmowy pobyt \ celu wyrobienia dowodu
osobistego.
W noc tę zginęli jego rodzice. Ciała pogrzebane zostaly pod altaną w sadzie. Małoletnia siostra zdążyła
Uciec do sąsiadów. Józef Grabosz ps. "Bill" zginął na
ul. Rwańsk iej w Radomiu, ponieważ chciał dowiedzieć się co dzieje się z żoną więc na początku listoPa da przyjechał do Radomia i wieczorem w toWarzystwie łączniczki Stefanii Do~ijówny I?s .. "Len~"
Poszed ł pod swój dom sprll;wdzlc czy SWIecI. SIę
w oknach jego mieszkania, Jako malarz pokOJOWy
był dość znany w Radomiu, więc został łatwo rozPoznany przez szpicla gestapo.
Po odzyskaniu niepoległości . społeczeńs.two . Radom!a
Uczciło miejsca traceń budUjąc odpOWle?DlC krzyze
Wraz z tablicami, na których podano naZWI ka pomordowanych.
d
c..D.
inż. Józef Ruzlk

Str. 5

Mrągowie

Na kolonii

przedsiębiorstwa.

Wierzyich
w
następnych miesiącach, co
przyczyni się do dalszego
rozwoju zakładu, przyniesie wymierne efekty gospodarcze zarówno na odcinku oszczędności materia
łowych jak też pracochłon
ności .
Dodajmy w tym
miejscu, że aktualnie szacuje się, iż zastosowanie
przyjętych pomysłÓW przy
nieSie nam efekty ekonomiczne obliczane na kwotę blisko 9,5 mln zł.
Zachęcając
wszystkich
pracowników do udziału
w giełdach raQjonalizatorslmch przypomnijmy jesz_
cze jedną liczbę: dotychczas wypłacono w formle
nagród dla tych pracowników ogółem 176 250 -.:1.
Giełdy trwają nadal, a fun
dusz nagród na ten cel jest
nadal otwarty.
(j. kam.)
również, że udział
będzie równie wysoki

my

27 czerwca wyjechała 300 osobowa grupa dzieci
naszych pracowników do Mrągowa na kolonie letnie.
Po kilkugodzinnej podróży nareszcie Mrągow.o!

.~~~~~~,,~~~&.,,"~"'~,~~~,~~"'~~,,~""""""'~~,,~

Oto widok obiektu szkolnego, w którym zlokalizowano
kolonię·

DDD
-

l\Jll';lmy

coś wynaleź~,

ieby go 8plawlt' ...
Rys. Z. ZIOM!:CKl

Załoga podwyższa

k-walifikacje
Rozwój techniki i technologii oraz stałe zwięk
szanie się asortymentu pro
dukcji stawia przed zakła
dem przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kC'.dry pracowników. Podnc~zenic kwalifikacji zawodowych odbywa się w roż·
nych formach d okształca ··
nia. W szkołach zawodowych, technikach i w wyż
szych uczelniach oraz na
kursach zawodowych. W
roku 1973/74 kontynuuje
naukę w różnych szkołach
i uczelniach 721 osób. W
br. Zaoczne Technikum
Ekonomiczne ukończyło 38
pracowników. Nową formą
dokształcania było uruchomienie w br. szkolnym
podstawowego studium zawodowego (szkoła zawod!>
wa plus kurs robotnika
wykwalifikowanego).
W
ciągu pół roku pracownicy ci uzupełnili nie tylko
wykształcenie podstawowe,
ale także podnosili swoje
kwalifikacje
zawodowe.
Szkoda, że ta innowacja
nie znalazła uznania u
wszystkich
pracowników
bO\Ą.;cm szkołę podsla\'iową
ukończyło
38, natomiast egzamin na tytuł ro
botnika wykwalifikowanego złożyło z tej grugy tylko 19 pracowników. Dlatego też dużą uwagę należy zwrócić na doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników na kur
sach. W roku 1973 zorganizowano w zakładzie kurs
ekonomiki i organizacji
produkcji, w którym uczestniczy 45 pracowników.
Inną formą szkolllnia na

terenie zakładu był zakoń
czony w maju kurs telewizyjny Informatyki, na
który uczęszczało 30 pracowników.
We wrześniu br. planuje się uruchomić w zakła
dzie kurs przetwórstwa
tworzyw sztucznych i kon_
struowania matryc dla 25
prac. działu TT.
Obok
wymienionych
form podnoszenia kwalifikacji załogi i poprawy
struktury
wykształce nia
istotnym zagadnieniem są
prowadzone
kursy
wewnątrz.zakładowe, które w
większości
tematyczni.:!
przeznaczone są dla pracowników fizycznych. W
tym roku przeszkolono na
kursach następującą Ilość
pracowników.
Kurs mistrzowski l3
grupy) 68 pracowników,
kurs robotnika wykwalifi .
kowanego - 52 osoby, l
zakresu pnewnatyki dla
ślusarzy 21 osób, kurs
obszywaczek do ob ługi
targów - 14, kurs języka
angielskiego - 19, obsłu
gi suwnic - 10, racjonalnej gospodarki smarowniczej - 17, kurs k ierowcÓw
wózków akumulatorowych
- 38, szkolenie z zakresu
bhp dla grup transportowych - 12, szkolenie sanitarne 148 osób itp. Zakończono także drugi etap
szkolenia
ekonomicznego
dla nadzoru techniaz.nego
dla 458 osób. W roku przy
szłym planuje się zorganizowanie kursu dla nastawiaczy filii Zwoleń .
ip

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na drugi dzień reprezentacja kolonii rozegrała spotkanIe piłkar kie z miejscową młodzieżą. Oto fragment
meczu zakończonego wynikiem re:nfsowym 2:2.
dołu, pamiątkowe zdjęcie obu drużyn.

(Fot. A.
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GOMOŁKA i

J. KAMmSKI)
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Do jednej
1\1Uoś ć est ślepa fakt oczywisty
\\ięc byś Jtosda do ... okul1sty.

Czas

Wędk~z

-

Za co to futro woale nie tanie?
l\liałem dziś żywca 1. .. dobre branie.

Na ochłodę
upałach
Chcąc więc mleć ochłodę,
Ta dziś jest na wierzchu
przy takich

Co nie ma pod spodem.
Nagrobek Banana
W gospodzie padł przed laty
Bo z "tatą z mamą" był na ty.

Roztargniony
Miesiąc

mu
Bo zamiast

było siedzieć sądzone
zboża wymłócił... żone.

PAW.

ŻYCIE

Str. G

WSolcu nad
urlopowy już w
Wielu z naszych
pracoWiIlików
odpoczywa
dziś w górach, nad morzem, czy jeziorami. Inni
skorzystali z naszych ośrod
ków wczasowych w Sielpi i Solcu n.Wisłą.
Oiekawi jak też na wywczasach powodzi się urlopowiczom,
wybraliśmy
się do Solca. Ten dziel!,
jak
zresztą
ipoprzeldnie,
pochmurny,
deszczowy.
Lato w tym roku jest, niestety, kapryśne. Po niespełna
dwóch godzinach
jesteśmy na miejscu.
Tego ośrodka nie trzeba
chyba szczegółowo oP.isywać. Ot, po prostu duża
skarpa nad ujściem rzeczki Krępianki do Wisły.
Widok z brzegu istotnie
urzekający.
Urok
temu
krrajobrazowi dodają pasą
ce się w dole gęsi, których biel wspaniale harmonizuje z zielenią rozleOkres

pełni.

głych nadwiślanych łąk.

Ale oto wychodzą pierwsi wC7iasowicze z obiadu.
Podchodzimy do nich.
- Posiłki są tu bardzo
smaczne i urozmaicone mówi nam starosta turnusu p. Józef Bińkowski z
wydz. N-l - Zawdzięc zać
to należy szefowej kuchn i
p. Zofii Musiał, która naprawdę świetnie gotuje.
Opinię tę podzielają rów
nież inni
wczasowicze, z
którymi
rozmawialiśmy.
Na posiłki nie można narzekać. Porcje są wystarczające, wysokokaloryczne,
smaczne. Oczywiście codziennie na obiad mięso.
- Staramy się, aby naszym wczasowiczom było
jak najlepiej - mówi kierownik ośrodka p. Zdzisław Stępniewski Z rozmów,
jakie przeprowadzam wszyscy są z pobytu w ośrodku zadowoleni.
Szkoda tylko, że nie dopisuje pogoda. No, ale cóż,
na to nie manny wpływu.
lstotlllie pagoda w tym
okresie nie najlepsza. Nie
ma dnia, aby nie padał
deszcz. W tej sytuacji
urlopowiczom pozostaje je
dynie świetlica i wypożyczaln'ia książek. Niewiele
jest wpraJW'dzie tych rozrywek, bo też i świetlica
niewielka. Moi.na tu jednak pograć w ping -ponga,

,~~~'\.
'\.'\.'\.'\.~~~'\.~~ ~~~~~'\.~~~'\.~&.~~~~~'\.~ ~~~~.

Ciekawostki
samochodu po zderze-<l00niu staje si ę przyczyną bardzo
Zapytano raz Sokratesa, co
ciężkich
wypadków
drogo- myśli o małżeństwie. Mędrzec
wych. Jest en wywoła.ny naj- odpowiedział:
częściej zwarciem w instala- Jeżeli
dostanie
ci
się
cji elektrycznej. Aby zapObiec dobra żona, będziesz całe życie
takim sytuacjom jedna z firm szczęśliwy. Jeżeli trafisz na
angielskich OIPracowała kon- złą żonę, będzie okazja byś
strukcję
urządzenia,
które stał się filozofem. A zatem w chwili wypadku automa- ożeń się.
tycznie odłącza instalację elek-<>00tryczną samochodu od akumuAmerykań.ska aktorka fillatora i zamyka dcpływ ben- mowa,
Barbara
Streisand
zyny do gaźnika. UTządzenie przyznała się pewnego razu:
działa
na zasadzie bezwład_ Trochę trudno pogodzić
nościowej i jest niezależne od się z faktem, że jestem taka
kierowcy.
Pożar

Znamy doskonale powie
dzenie, że podróże kształcą. Znamy też i inne: kto
pyta nie błąd7:i! Z obu
można i trzeba wyciągnąć
wnioski i stosować je w
życiu.

Do tradycji weszło już,
raz w roku Komisja
Ochrony Pracy, działająca
przy Radzie Zakładowej
or·g anizuje dla aktywu wy
cieczkę specjalistyczną. W
ramach takich wycieczek
nasi społecznicy mają moż
ność poznać piękno ziemi
ojczystej oraz skonfrontować swoją pracę z działalnością innych. Przy jemne zatem z pożyteczmym.
Tak było również i w
tym roiku. W czerwcu pod.
czas zorganizowanej wyoieOZlki specjalistycznej wy
działowi społeczni inspektoczy pracy OTaz aJktyw
zajmujący
się
sprawami
bęz.pieczeństwa
i higieny
pracy mieli możność poznać
piękny rejon
Sudetów i zwiedz.ić zakład o
podobnym profilu do naszego prze dsiębiorstwa a
mianowicie Zakłady Metalowe "Polar" we Wrocławiu.
Wła śnie z tego zakładu
IZ

:::t~i~iec~~~:a;:a ~o:~kr:i~: u~a;sz~a~~upę

ilości

rozdzieleniu na mniejsze
grupy mogliśm~ szczegóło
wo zapoznać się z tech'nologią i produlkcją ze szczególnym
uwzględnieniem
spraw behapowskich. Ostatnie zagadnienie wygląda tam nieco inaczej w
niektórych . przypadkach.
Jako novum zauważyliśmy,
iż kierowcami wózków aku
mulatorowych są tam też
kobiety.
Brzydsza
płeć
miała
krytyczne
uwagi
stwierdzając, iż kierowcami to może one są, ale do
nas by się nie nadawały,
bo jeŻdżą znacznie... wolniej. Tak jak na to pozwalają znaki informacyjne rozmieszczone w zakła
dzie i halach produkcyjnych, a u nas? U nas to
i Zasada nasz mistrz
kierownicy - nie wytTzymałby konkurenCji z naszymi kierowcami.
Druga rzecz: buty dla
kobiet. Tam widocznie jest
lepszy
zaopatrzeniowiec,
bo pasują na nogi i można w nich chodzić. Problem jedynie w tym, że
nie od razu poznasz, czy
to kobieta, czy mężczyzna,
bo kombinezony też pasują. I poznaj tak ubraneg:J
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śrubek. Zauważyłam jednak osób powitał przewodni- postawi babeczka nóżkę w
na szczęście, że publiczności czący
Rady Zakładowej obcasiku 15 cm, to nie ma
motorowy to Się_podOba...
tamtejszych zakładów. Po takiego, który przeszedłby

ADAC - związek
w NRF przeprowadził ba~~~~~'\.~~~~'\.~~~'\.~~~~~~~~&.~'\.'\.~~~~~~'\.'\.~~~'\.~'\.~'\.~'\..'\.~~~~~~~~~~'\.~~
dania głośności różnych typów
samcchodów osobowych. Niespodzlanką dla samych badających był fa~t, że popularny
Volkswagen okazał się w podsumowaniu prób mniej głośny
Grabski w_ Saga o Jarlu obumierania uczucia przedciekawych książe k. oto kil
od luksusowego Mercedesa 300 Broniszu.
stawione zo tały w mi- ka z nich:
SEL.
Rekord
hałaśliwości
Dumna Sigryda
-siostra strzowski
sposób w tej
uzyskal Fiat 500.
Bolesława
Chrobrego, poślu powieści.
Arct Z. Projektowanie arbiona
Erykowi Królowi
chitektoniczne
zakładów
Szwecji,
Jarl
Bronisz"I1a-<l 00Davien N. Pi~ta osoba przemysłowych,
Arkady
miestnik pomorski Olaf Tryg- dramatu przekł. z an- 1974 r.
bezdomny królewicz gielskiego.
Przed siedemdziesięciu laty grason
W ujęciu tema tu położo
firma MILDE w Paryżu roz- norweskJ wałczycy o koronę
Nauczyciel historii w,gim
i- rękę S igridy są bohaterami nazjum uważany za su- no nacisk na zagadnienie
poczęł;!
seryjną
produkcję
elektTycznych furgonów pocz- tej sagi. Autor ukazuje losy miennego wykładowcę, ale zab udowy zakładów przetowych, które dziś nazwaliśm y bohaterów i dzieje ich miłości również za dziwaka, od- mysłowych i projektowania budynków jednokondy
samochodami dostawczymi. Sa- na tle historycznym - wojen chodzi 'na emeryturę.
szwedzko-norweskich, walkach
mochody
te
poruszały
się
Pragnąc
ukazać
się
w gnacyjnych halowych
Pomorze.
Zywa
akcja prawdziwym świetle pi-sze bezokiennych. Poruszono ta
z szybkC'ścią 25 kg/godz. i za- o
barwne
sceny
obyczajowe lis t do dyrektora szkoły VI kże ogólne tematy jak rozbierały ładunek 600 kg. Pra-

la z

cowały

w
transporcie od
5 rano do 10 wieczorem, a
pozcstała
część
doby
wystarczala im na ładowanie
akumulatorów. A więc elektryczne już były dawno.

Oz i ałacz
cją
biernie podreptał za
Dudusiem. W "Hawajce"
Duduś czuł się jak w domu. Wycałował rączki pani
kie7'oumiczki,
uszczypnął
w policzek śliczną kelnereczkę Zuzię, i rozsiadł się
przy swoim stałym stoliku.
- Zuzieczko! poprosimy o sztafetę i coś na zą b!
Duduś zawsze na począ
tek hołdował lekkiej atletyce, a dopiero później
przechodził do innych dyscyplin. Z-a chwilę Zuzia postawiła cztery setki żytniej
i dwa ogórecżki. Około
2Z-ej pan Lolek z Dudusiem doszli do piłki noż
nej i... wtedy się dopiero
zaczęło. Pierwszym toastem
uczcili zdrowie znakomitego strzelca GrzegorUJ. Laty,
a potem dopiero wszystkich wspaniałych chłopców.
Następnego
dnia rano,
dziła sprawę.
pan Lolek zjawił się w
- N o to, co, Loleczku, pracy
bardzo zmęczony.
nasze
chłopaki
pokazały Spojrzał na mnie i pOWieco potrafią! Duduś najwy- dział:
raźniej przeżywał rozgryw- Wie pan co, panie reki naszych piłkarzy. War- daktorze, najbardziej się
to by podlać ten sukces! cieszę, że nasza drużyna
Idziemy do "Hawajki"!
piłkarska na Mistrzostwach
Pan Lolek wiedział, że $wiata liczyła tylko 22 zażaden protest nie wchodzi wodników. Więcej bym nic
w rachubę. Czując się jak wytrzymał...
skazaniec 1)rzed eDzekuStan

pasjonujące

wątki

•

m iłosne,

którym opov,liada o tym, co
przeżył
w ciągu siedemdziesięciu lat, opisuje wydarzenie ujawniające jego
prawdziwe cechy charakPotocki
B.
Ludzie teru.
i Gwiazdy Feriego.
Powieść
psychologiczna
Gil i inni piloci lądując na doskonale nakreślone sylnieznanej planecie w poszuki- wetki bohater<'rn,-.
przygodowe
i
historyczne.
Książka bardzo ciekawa i poczytna.

waniu poprz dniej zaginionej
ekspedycji, odnajdują zarówno
członków wyprawy jak i ich
- stworzone na planecie dupli
katy. Przeżycia Gila, który
pcdejmuje szereg decyzji istotnych dla dalszych losów duplikatów, a także dla niego samego są treścią tej fantastycz
no-naukowej powieści. Zywa
akcja, a także c iekawy rysunek psychologiczny postaci ksiązkę czyta
się z wielkim
zainteresowaniem i napięciem.
Malski W. - Wyścig do rzeki Dan.
Praca
pośw i ęc on a
postaci
Tadeusza Kościuszki podczas
wojny o niepodległOŚ Ć Stanów
POłudniowej i PÓłnocnej Karoliny. Autor przedstawia malo znany fragment jego biografa, gdyż jako naczelny
inżyruier wojskowy Armii Po-

Forster M.: Zacisze pana
Bone - przekł. z angielStary zamożny pan Bone
c niący sobie ponad wszyst
ko spokój, wygodę i przytulny dom, w którym może odseperować się od innych ludzi, ich zmartwieli
i problemów, musi przyjąć
do domu parę hipisów. Ich
kłopoty przełamują barierę obojętno ' ci pana Bone,
który wbrew swojej woli
musi zmienić tryb życia,
zaangażować się
w obce
problemy i dokonać przewartościo'wan' a dotychczasowych pojęć o świecie i
ludziach.
Powieś~ bardzo cieka ~'a,
zawiera wieI scen pelnyc'1
humoru.

Autor J. Chmielewski "Lesio"
LEsio tytułO\vy boh;:;t,'r
w uratowaniu sił amerykań powie~ci
przeżywa
muc
skich od klęski. Ks iążka pi- humorystyc;:nych
przygód
sana w s!>Osob c iekawy, stano- wraz z zes nIem młodych
wi interesującą i wart o sciewą architektó\v wplątuje się
lekturę.
w nieprawdopodobne sytuacje_ Wartka i żywa akc:a
Cather ,..'\Iój śmier- a przede wszystkim atraktelny wróg"
przekład cyjna i nieodparcie śmiesz
z angielskiego.
na.
Myra
Henchawa
piękna, bogata dziewczyna
ucieka z domu wyrzeka- BLIŻEJ KSIĄŻKI
jąc się majątku, aby móc TECHNICZ EJ
poślubiĆ
ukochanego Oswalda. Jej przeżycia jako
Zachęcamy naszych czydojrzałej kobiety uwielbia- telników
do odwiedzenia
nej przez męża i doświad biblioteki technicznej Zaczenia w ostatnich dniach kładu. Wśród nowości fasttIości i choroby, dzieje chowych znajduje się wiele
łudnie

odegrał

znaczną

liot

wój i rozmieszczenie przemysłu, czynniki kształtują
ce zakłady przemysłowe,
zagospodarowanie przestrze
nne terenu itp.
Żurawski Z. i in. Użytko
wanie uniwersalnych uchwytów obróbkowych. W T .

1974 r,
Książka z serii "Bibliote
ka Technologa" przeznaczo
na' dla techników i inżynie
rów technologów w zakre
sic obróbki skrawaniem, a
także dla studentów wyż
szych uczelni technicznych.

Suchowiak B. Eksport w
maszynowym.
PWE. 1974.
Autor om",wia organizację
eksp"rtu maszyn w
świecie i w Polsce oraz
z~g?dnienia kooperacji mi~
dzynarodowej i współpra
cy przemysłu z organizacja
mi handlu zagr"nicznego.
W popul3.rny sposób opisuje czynn03ci eksportera
_ przemysłowca sprzedają
ceao maszyny i urządzenia
co'" krajów socjalistycznych
i kapitalis ycznych.
przemyŚle

rolę

http://sbc.wbp.kielce.pl

Alpert N. i in. Spektr skopia w pndczen\ieni. PWN.
1974.

Niniejsze v,: y danie jest
przeznaczone dla chem ików
zajmujących się badaniami strukturalnymi. Omówiono w książce teoretyczne podstawy spektroskopii,
zastosowanie do badania
budowy związ ków organicz
nych, oraz metody przygoto
\vania próbek do analizy
ilościowej.

Z

t

obojętnie obok,
cić okiem na

by nie rzu
taki obiekcik. A jeszcze jak ładn a
bużka, włos do ramion l ub
frruwające loczki!?
Ale z BHP też nie na jgorzej i u nich, tylko, że
za dużo czasu poświęcają
na odprawach powypadkowych. Bo jeżeli zaistnieje
tam wypadek w wydzia le, czy też w oddziale to rozpatrują na kolektywie dlaczego ten człowi ek
był dopuszczony do pracy
bez odzieży ochronnej, a
dlaczego mecJlanik nie zainstalował napięcia 24-Y
lampie, dlaczego lal'IllPa si(;
"kiwała",
a dlaczego
.
mimo wpisu po raz drugl
do dziennika - pracownik
ten nadal pracował bez
szczYlPc6w, a dlaczego nie
był przeszkolony na te j
maszynie itd. itp. I od razu. straszyć, karać premia.
Jak w wojsku. Kierownik
BHP- kierownika wydzi a
łu, kierownik majstra,
majster
nastawiacza.
Robi się dużo szumu wo kół jakiegoś tam stłucze
nia palca, jakby nie moż 
na było wszystkiego załatwić na miejscu, bez szu
mu z pracownikiem poszkodowatnym. Bez jednego
palca też się będzie przecież żylG,. że "do wesda
się zagoi", że przecież móg ł
sobie to samo zrobić w
domu, że nie ma lampy i
ciemno, a przecież jak siG
chce to i po ciemku t eż
moi-na pracować, tym bardziej przy takim stażu J
Ale jeśli się pracownik
domaga, że to wypadek \\'
pracy, na oczach wrzys~ 
kich to napisać ogłoszem e
i cześć! Resztę niech robi
dział BHP, bo ont są od
tych spraw, tu jest produkcja.
Dość jednak tych dygresji. otóż zaraz po zwiedze
niu zakładu poproszono
nas do Domu Kultury,
gdzie przy kawie i ciastkach przez ponad 2 godziny dyskutowaliśmy wspólnie problemy nurtujące
obie strony. Sądząc po pytaniach dowiedzieliśmy s ię,
że u nas w "Walterze"
sprarwami BHP musi byc
"na piątkę". Odpowjadaliśmy, że nie jest tak żle .
bo jakżesz może być inaczej mając taki aktyw.
A potem było już tylkO
dla ciała i ducha: Bierutowice, Karpacz, zakr<;t
śmierci,
Świeradów.
Następnie zabawa i powrót
do domu. Bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
ale najlepiej w domu. i,'
którzy chcieli się dowiedzieć, co zobaczymy w r oku przyszłym. Ale aby tJ
się stało naopierw praca, społeczna działalność a
potem l'Iagroda.
KończG już bowiem w,'bieram się na zebranie Ko
misji Ochrony Pracy.
(Z. O
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Przy ·emne z ozyecznym

szachy, warcaby, brydża nieraz w kolejce, aby swoitp.
ją
"zdobycz" usmażyć i
Ale nie wszyscy z niej przypiI'arwić.
korzystają.
Sporą
grupę
W sumie, mimo wszyststanowią
tu wędkarze i ko, humory dopisują, tunawet najgorsza pogoda dzież apetyty. Atmosfera
nie odstrasza ich przed za jest nieskrępowana, przyrzuceniem wędek w Kr0.- jemna.
piance. A ryba tu bierze...
Żegnamy Solec i miłych
Szkoda tylko - tak nam wczasowiczów, życząc im
mówiono że za mało więcej słońca i spokojnejest w ośrodku rondelków go wypoczynku.
patelni. Trzeba czekać
(ag)
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Pan Lolek wyszedł z biura jak zwykle o 15-ej.
W korytarzu ktoś go z
nienacka rqbnął w plecy,
aż się pod nim ugięły kolana, a tubalny głos zaryczał
mu do ucha: jak się
masz stary byku?! Pan Lolek natura delikatna i
wrażliwa ni~ znosił brutalnej, fi zycznej
przemocy,
ale jak tu się gniewać na
kolegę Dudusia?
Kolega
Duduś,
znany
działacz sportowy
w naszym klubie zakładowym,
wrócił właśnie z delegacji
i tryskał wprost zdrowiem
i energią, a ponadto był
znanym kawalarzem.
Ot,
choćby
wrzucenie
pannie Ziutce zdechłej myszy do torebki. Ile to było
uciechy w całym biurze.
Panna Ziuta wskoczyła
na szafę i dopiero perswazja naszego szefa załago
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