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Obradował Zarząd
Wstępną wersję planu rocznego na ten rok 

omawiał Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 
stycznia. Ponadto rozważano kwestie inter
pretacji niektórych punktów statutu spółki, 
zwłaszcza dotyczących udzielanych pracow
nikom ZAK pełnomocnictw.

Odmownie rozpatrzono propozycję działa
jących w ZAK związków zawodowych, które 
chciały wspólnie przejąć Hotel „Centralny” i 
Dom Wczasowy „Azoty” w Ustce. Odmowę 
Zarząd uzasadnił rozpoczętymi już pracami 
zmierzającymi do usamodzielnienia obu tych 
jednostek, a docelowo przekształcenia ich w 
spółki-córki ze 100 proc. własności ZAK. Od
I kwietnia DW „Azoty” w Ustce będzie już 
funkcjonował na ograniczonym wewnętrznym 
rozrachunku. Przewiduje się, że Hotel „Cen
tralny” przejdzie na ograniczony wewnętrzny
rozrachunek od 1 lipca tego roku.

★**

Wyniki minionego roku Zarząd podsumo
wał na posiedzeniu w dniu 6 lutego, podkre
ślając, że był to rok wyjątkowo niepomyślnej 
koniunktury. Znacznie wzrosły ceny podsta
wowych surowców, a jednocześnie utrzymy
wały się relatywnie niskie ceny naszych pro
duktów. W efekcie rok 1997 zamknęliśmy stra
tą.

Na tym samym posiedzeniu Zarząd przy
jął do realizacji Plan Roczny na bieżący rok, 
który zakłada między innymi wzrost przycho
dów ze sprzedaży o ponad 9 proc. Plan został 
przekazany do akceptacji Radzie Nadzorczej, 
co -jeśli nastąpi -  pozwoli Zarządowi na przy
stąpienie do rozmów nt. polityki płacowej na 
rok 1998 z działającymi w ZAK związkami 
zawodowymi.

W związku ze zbliżającymi się obchodami 
50-lecia Zarząd przeanalizował liczne kandy
datury i wytypował grupę kilkudziesięciu osób, 
których wkład w rozwój firmy, miasta i regio
nu był szczególny. Postanowiono wystąpić do 
Urzędu Prezydenta RP poprzez Wojewodę 
Opolskiego o odznaczenia państwowe dla 
tych osób.

Pozytywnie rozpatrzono popartą przez oba 
działające w ZAK związki zawodowe prośbę
II Kliniki Kardiologii w Zabrzu o dotację na sfi
nansowanie doposażenia aparaturowego tej

W OBRONIE PRZYCHODNI NA OSIEDLU AZOTY

„Od 1 stycznia 1998 r. Przychodnia  
n ie czyn n a .” Kartkę tej treśc i na za
mkniętych drzwiach przychodni zastali 
na prze łom ie  roku jej sta li bywalcy, 
głów nie osoby starsze , w ym agające  
system atycznej opieki lekarskiej, me
dycznej. Na osiedlu  Azoty zaw rzało . 
Zam knięcie przychodni przyjęto jako  
pozbawienie jego mieszkańców opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej.

Zarząd os ied la  Azoty 19 styczn ia  br. 
wystąpił do Rady Miasta i Komisji Zdrowia 
Kędzierzyna-Koźla z pismem o jak najszyb
sze ponowne uruchomienie przychodni. W 
uzasadnieniu podano, że obecnie osiedle 
zamieszkuje ponad 4.000 osób, w tym po
nad 400 emerytów i rencistów. Wśród nich 
ponad 50 przekroczyło 75. rok życia, a oko
ło 20 jest obłożnie chorych i na co dzień 
korzysta z opieki pielęgniarki środowisko
wej. W liście przypomniano liczne fakty do
tyczące powstania poradni i apteki na osie
dlu; nie żałowano słów goryczy napisanych

w imieniu osób, które przed laty zabiegały 
o zapewnienie dla mieszkańców o połowę 
mniejszego osiedla podstawowej opieki le
karskiej. Wyrażono oczekiwanie na zapro
szenie przedstawicieli zarządu osiedla do 
udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia.

3 lutego br. odbyło się spotkanie u w ice
prezydenta Piotra Pietrzyka z udziałem za
stępcy dyrektora ZOZ-u Jacka Wierzyńskie
go i przedstawicieli zarządu i mieszkańców 
os ied la  Azoty. W trakcie  spotkan ia , po 
dwóch godzinach rozmów, w yjaśn iono i 
ustalono, że dyrekcja ZOZ spróbuje znaleźć 
rozw iązanie korzystne dla m ieszkańców 
osiedla, a w pierwszej połowie marca doj
dzie do kolejnego spotkania w tej sprawie.

W iadom ość o powyższym spotkaniu i

jechał, przeprowadzki nie było, jedynie przy 
wejściu nadal widniała tablica gospodarza, 
a na drzw iach kartka in fo rm u jąca  o za 
mknięciu przychodni. Po 40 minutach zgro
madzeni rozeszli się do domów.

Nieco później miała miejsce telefoniczna 
wymiana uwag i ustaleń między zastępcą 
dyrektora ZOZ-u a przedstawicielami Zarzą
du i mieszkańców osiedla. Celem rozmów 
było zaspokojenie oczekiwań mieszkańców 
w sprawie zapewnienia na miejscu opieki 
lekarskiej, rozwiązanie powstałego proble
mu. Sprawa jest w toku. Czy uda się ją po
myślnie rozwiązać?

Chętnie o tym napiszemy.
★ **

Następnego dnia dostaliśmy list od byłe-

dokonanych ustaleniach szybko rozeszła 
się po osiedlu Azoty. Rozeszła się też w ia
domość, że 4 lutego około 9 rano ZOZ ma 
wyprowadzać przychodnię z osiedla Azoty.

O tej porze przed budynkiem zebrało się 
około 60 osób, by wyrazić swoje niezado
wolenie z faktu zamknięcia, likwidacji i prze
prowadzki przychodni. Nikt jednak nie przy-

go przewodniczącego Rady Osiedla Azoty 
Antoniego Pawelaka, zaniepokojonego, jak 
inni starsi mieszkańcy osiedla, zamknięciem 
przychodni. W liście opisał fakty dotyczące 
powstania przychodni, prosił, by informacja 
ukazała się na łamach TKA. Spełniamy proś
bę naszego korespondenta i czytelnika.

cd. na str. 2



Str. 2 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW Nr 4 (1295)

W OBRONIE PRZYCHODNI NA OSIEDLU AZOTY
cd. ze str. 1

Nie zabierajcie nam Ośrodka Zdrowia. 
Dziesięć lat temu, w styczniu 1988 roku, 
dokonując podsumowania pracy Komitetu 
O siedlowego za rok 1987, stw ierdziłem : 
„Mamy prawo powiedzieć, że przekazaliśmy 
na trwałe naszym mieszkańcom, a przede 
wszystkim osobom starszym i dzieciom, pięk
ny Ośrodek Zdrowia z pełną obsadą lekar
ską, z lekarzem pediatrą włącznie.” Starania 
o przebudowę Ośrodka i zapewnienie właści
wej obsady lekarskiej poczyniono już w 1985 
roku. Wcześniej czynione różnego rodzaju 
zabiegi w sprawie poprawy opieki zdrowot
nej przynosiły jedynie połowiczne rozwiąza
nia.

Chodziło nam szczególnie o ludzi star
szych, emerytów, z których większość swo
je życie związała z pracą w Zakładach Azo
towych. Myślano o młodzieży szkolnej oraz 
dzieciach, których coraz więcej pojawiało się 
na osiedlu. 5 czerwca 1986 r. odbyło się spo
tkanie z udziałem dyrekcji Służby Zdrowia i 
Komitetu Osiedlowego, na którym uzgodnio
no m.in., że: Dyrekcja ZOZ-u oddeleguje do 
przychodni na osiedlu Azoty lekarza pedia
trę; wykonanie uzgodnionej adaptacji pomie
szczeń zabezpieczą Zakłady Azotowe „Kę
dzierzyn” w oparciu o przedłożone przez 
Dyrekcję ZOZ-u założenia. (...)

Po serii kolejnych spotkań wykonawczych 
7 października 1987 r. nastąpiło przekazanie 
ośrodka pod kierownictwo ZOZ-u w stanie 
zapewniającym pełną funkcjonalność i przy
datność pomieszczeń do nowych celów, sto
sownie do potrzeb personelu  lekar- 
sko-pielęgniarskiego i wymagań Sanepidu. 
Od 21 października 1987 r. lekarze i służba

pielęgniarska podjęli pracę w przygotowa
nych do tego celu pomieszczeniach. Dziś, po 
10 latach istnienia ośrodka, ZOZ podejmuje 
decyzję o jego całkowitej likwidacji. Dlacze
go -  pytają mieszkańcy osiedla? Wiadomość 
o likwidacji przychodni zobowiązała mnie do 
tego, by pokazać i przypomnieć, jak długa i 
trudna była droga dochodzenia do tego, by 
mieszkańcy osiedla Azoty po 40 latach do
czekali się na miejscu przychodni. Chcę też 
przypomnieć, ile było wówczas dobrej woli 
wielu bezimiennych ludzi z dyrekcji ZOZ-u, 
Zakładów Azotowych, Urzędu Miasta i mie
szkańców osiedla.

Natom iast tym wszystkim , którzy dziś 
podejmują decyzję o likwidacji przychodni, 
mówię: źle robicie! Proszę jednocześnie: nie 
likwidujcie nam przychodni. Nie tego oczeki
wali weterani pracy -  m ieszkańcy osiedla 
Azoty, w imieniu których piszę te słowa.

Antoni PAWELAK
Od redakcji:
Nie jest to oosobniony głos naszego ko

respondenta. W czasie zgromadzenia pod 
przychodnią 4 lutego br. w ie le starszych 
osób wyrażało podobne opinie, zwracało 
uwagę na brak dentysty dla dzieci szkolnych. 
Mówiono o tym, że w momencie kiedy osie
dle ma więcej mieszkańców, w tym wymaga
jących większej opieki medycznej, zamierza 
się likwidować przychodę. Mieszkańcy osie
dla wyrażali opinię, że chyba łatwiej dojechać 
na osiedle lekarzowi, pielęgniarce niż wielu 
starszym, często obłożnie chorym osobom. 
Uważają, że w rachunkach ekonomicznych 
ludzki czynnik też powinien być brany pod 
uwagę.

Tekst i zd jęcia : Tadeusz PŁÓCIENNIK

M asz prob lem  z nadw agą? Jesteś 
zmęczony? Chcesz zmienić swoje samo
poczuc ie?  C hcesz być zd row y?  Z a 
dzw oń ! 81 70 37 lub 83 56 74 po 
godz. 16.00.

Zamienię m ieszkanie 1-pokojowe (40 
m2, podzielone na dwa pokoje), c.o., I pię
tro, centrum -  na większe: 2 lub 3 pokoje 
(z możliwością dopłaty. Tel. służbowy 29 
40, domowy 81 63 77 po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie w Koźlu: 48 m2, 
3 pokoje. Tel 82 56 57 po godz. 20.00.

Sprzedam  tan io  suknię ś lubną. Tel. 
81 07 93.

Kafelkowanie i montaż boazerii wszy
stkich typów oraz sufitów podwieszanych. 
Tel. 81 73 41.

Sprzedam komputer Amiga 600, moni
tor kolorowy, myszka, joystik, dyskietki. 
Cena 700 zł. Tel. 81 87 38.

Kronika NSZZ „Solidarność” w ZAK S.A.
Do Dyrektora Generalnego ZAK S.A.
W związku z pismem MZZ Pracowników ZA „Kędzierzyn” S.A. stwierdzamy, że nie 

podzielamy stanowiska wyrażonego w piśmie MZZ/53/98 z dnia 27.01 br. -  otrzymaliśmy 
06.02 br. -  i jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie podziału ZFŚS 
w części dotyczącej wypoczynku.

Rok 1997 był pierwszym rokiem stosowania nowego sposobu przeznaczania fundu
szu świadczeń socjalnych na wypoczynek. Istotą tego funduszu jest to, że rodziny same 
-  w zależności od sytuacji materialnej -  decydowały, jak otrzymane pieniądze przezna
czyć na wypoczynek. I trzeba cierpliwie -  może przez wiele lat -  tłumaczyć ludziom, aby 
pieniądze te przeznaczać na wypoczynek urlopowy, a nie na inne cele. Szkoda, że MZZ 
Pracowników ZAK tego nie robi, natomiast nawołuje do powrotu „starego", tym bardziej 
że rok 1997 był rokiem kataklizmu powodziowego, który swoim tragizmem dotknął około 
500 pracowników, a wliczając rodziny oraz tych, którym zniszczyło piwnice, garaże, sa
mochody, pola, działki itp., to krąg poszkodowanych wielokrotnie wzrośnie. Trudno było 
w tej sytuacji wyjeżdżać poza dom, a co dopiero do Ustki. Jesteśmy przyzwyczajeni do 
różnych demagogicznych haseł i nie dziwimy się stanowisku zajętemu w ww. piśmie przez 
MZZ Pracowników. Natomiast nasze stanowisko zrewidujemy wtedy, gdy poziom życia 
pracowników zbliży się do poziomu w krajach zachodnich (wg załączonego przez MZZP 
artykułu).

Z poważaniem  
P rzew odn iczący 

E ugen iusz  SŁUGOCKI

Kulturałki
Od autorów
Nasze miasto nie należy do kulturalnych centrów. W założeniach redakcyjnych ta część 

naszej gazety ma być kącikiem polecającym ciekawe filmy (w tym i te wideo), spektakle 
teatralne, koncerty i inne wydarzenia z bliskiego i dalekiego kręgu sztuki, które można zo
baczyć w Kędzierzynie i najbliższych jego okolicach. Ponoć o gustach się nie dyskutuje. 
Każdy, jak wiadomo, ma swój własny gust, a sztuka niestety (a może na szczęście) nie jest 
mierzalna matematycznie. Wiadomo jednak również, iż jest dobra i niedobra sztuka, ba -  
nawet bardzo zła. Tą ostatnią nie będziemy się wcale na tych łamach zajmować. Zachwa
lać zamierzamy natomiast fakty artystyczne, które po prostu są inne: inne od obowiązują
cej sztampy, ciekawe, wzruszające, niekoniecznie awangardowe, słowem te, które z jakie
goś powodu warte są zobaczenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współredagowania tej kolumny, mając cichą nadzie
ję, że kącik ten będzie się w TKA poszerzał.

Wideo
Duch i Mrok
(The Ghost and the Darkness, USA 1996, reż. Stephen Hopkins, wyk. Val Kilmer, Mi- 

chael Douglas, John Kani)
Film ten można by nazwać thrillerem przyrodniczym. Nastała ostatnio moda na doku

menty o dzikich zwierzętach. Istnieje już całkiem pokaźna seria tych produkcji dostępna w 
naszych wypożyczalniach wideo. Bohaterami tych filmów są z reguły krwiożercze bestie 
natury: wilki, skorpiony, krokodyle, sfilmowane w czasie zdobywania pokarmu i jego -  cóż, 
trzeba to dodać -  konsumowania... Ten film jest po trosze fabularną wersją tych produkcji, 
dlatego stanowczo odradzamy oglądanie go w towarzystwie dzieci. Akcja ma miejsce w ba
jecznej scenerii Kenii, dokąd przyjeżdża John Patterson, inżynier budowlany, którego za
daniem jest postawienie mostu dla pierwszej na tym terenie linii kolejowej. Sprawa się kom
plikuje, gdy na robotników zaczynają polować dwa Iwy-ludojady... Jeśli wierzyć autorom 
dzieła, historia ta wydarzyła się naprawdę, a jej potwierdzenie znaleźć można w chicagow
skim Muzeum Ziemi. Sprawna reżyseria, niezłe aktorstwo duetu Kilmer -  Douglas, a także 
piękne zdjęcia (te trudno tu uznać za szczególnie efektowne: Kenia sama w sobie jest nie
zwykła i trudno tu było coś zepsuć) to z pewnością atuty filmu. Warto zobaczyć.

Kino
Clerks
(Clerks, USA 1994, reż. Kevin Smith, wyk. Brian 0 ’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn 

Ghigliotti)
Film obyczajowy z dużą dawką słownego humoru, zrealizowany skromnymi środkami. 

Rzecz cała przypomina raczej dokument, bo też to, co od razu uderza widza, to statyczna 
kamera, w żadnym razie nie przypominająca typowej produkcji amerykańskiej. Jeśli dodać 
do tego jeszcze fakt, że całość oddana została w czarno-białych kolorach -  mamy przykład 
tego, co zwykło się ostatnio określać mianem kina eksperymentalnego. Bo też nie ma w 
„Clerkach”’ akcji, do jakiej przyzwyczaiło nas kino hollywoodzkie. Na pozór nie dzieje się tu 
nic. Ot, ciągłe rozmowy sprzedawcy podrzędnego sklepu na peryferiach miasta z jego klien
tami, aktualną i byłą dziewczyną oraz kolegą prowadzącym obok wypożyczalnię kaset w i
deo. I właśnie te skromne środki są największym atutem filmu. Pozwalają bowiem zbudo
wać napięcie tylko poprzez język. Ten film jest o gadaniu, rozumianym jako podstawowa 
forma bycia z ludźmi. Rozpiętość tematyczna tych rozmów jest porażająca: od egzysten
cjalnych rozważań na temat obecnej sytuacji bohaterów po pieprzne rozmowy o seksie. Ale 
właśnie gotowość do prowadzenia dialogu sprawia, że tytułowi sprzedawcy wydają się nam 
bliscy, są znowu ludźmi. A to w kinie amerykańskim wielka nowość. Trzeba zobaczyć.

Kina
Chemik, Kędzierzyn, tel. 83 29 25
1 3 - 1 6 II: 17.00, 21 .00-C o p  Land, sens., 12 lat, USA; 19.00- G . l.  Jane, dram. sens., 

15 lat, USA.
18 - 1 9  II: 17.00,21.00 -  Cop Land, sens., 12 lat, USA; 19.00 -  G.l. Jane, dram. sens., 

15 lat, USA.
2 0 - 2 2  II: 15.30,17.00 -  Flubber, kom., bez ogr., USA; 19.00, 21.00 -  Młode wilki 1/2, 

sens., 15 lat, Polska; 23.00 -  Koszmar minionego lata, thriller, 18 lat, USA.
23 II o godz. 20.00 DKF.
23 -  26 II: 16.30 -  Flubber, kom., bez ogr., USA; 18.00, 20.00 -  Młode wilki 1/2, sens., 

15 lat, Polska; 22.00 -  Koszmar minionego lata, thriller, 18 lat, USA.
2 7 II - 1  III: 13.30 -  Flubber, kom., bez ogr., USA; 15.00 -  Młode wilki 1/2, sens., 15 lat, 

Polska; 17.00, 20.30 -  Titanic, obyczaj., 15 lat, USA.

Dalsza okolica -  wybrane propozycje:
Kino Amok, Gliwice, tel. do kasy 31 56 99
19 II: 20.15 -  Clerks, seans w „Klubie filmowym";
20 -  26 II: 16.00, 20.00 -  W pogoni za Amy.
Teatr Muzyczny w Gliwicach, tel. 232 11 01
22 II: 17.00 -  Po Żarcie -  kabaret Macieja Stuhra.

ZYTA
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W „Azotach” nie było łatwego roku...
Rozmowa z ustępującym przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Kędzierzyn" S.A. Lucjanem Norasem

Podobno jest Pan jednym  z krajo
wych rekordzistów pod względem cza
su przewodniczenia Radzie Nadzorczej 
w spółce akcyjnej Skarbu Państwa.

-  Osobiście nie prowadzę żadnej staty
styki tego typu, lecz -  co wydaje mi się 
ważniejsze -  nie zmarnowałem tego czasu. 
W okresie przewodniczenia pracom Rady 
Nadzorczej, z woli pozostałych jej członków, 
przez prawie trzy kadencje miałem możli
wość uczestnictwa w procesach i przemia
nach leżących u podstaw obecnej pozycji i 
sukcesu rynkowego Zakładów.

Pracując tu na co dzień mamy zapew
ne inny stosunek do zachodzących w ZA 
„Kędzierzyn” zmian, brak nam poczucia 
dystansu. Co -  Pana zdaniem -  zasługu
je na wypunktowanie w okresie minio
nych sześciu lat?

-  Z mojej indywidualnej perspektywy kil
ka wydarzeń domaga się rekapitulacji. W 
maju 1991 roku, zaledwie po kilku miesią
cach funkcjonowania pierwszego składu 
Rady, stanęliśmy przed podjęciem funda
mentalnej decyzji o kontynuowaniu budowy 
nawej linii syntezy amoniaku. Nie sparaliżo
wał nas jednak ciężar odpowiedzialności, a 
dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, że trud
no wręcz wyobrazić sobie funkcjonowanie 
Zakładów bez tej linii! To najlepiej potwier
dza słuszność podjętej wówczas decyzji, 
mimo przytłaczającej świadomości ryzyka w 
ówczesnej trudnej sytuacji finansowej firmy.

Jako p rekursorskie  przedsięw zięc ie  
określiłbym także przeprowadzenie -  pierw
szego w historii „Kędzierzyna” -  konkursu 
na stanowisko prezesa Zarządu, stojącego 
na bardzo wysokim poziomie i potwierdza
jącego tezę o znakomitej kadrze fachowców 
zatrudnionych w Zakładach. Wyniki osiąga
ne przez nie w następnych latach również 
dobitnie wskazują na trafność ówczesnego 
wyboru. Dobrze pamiętam również akcep
tację wniosku Zarządu o budowie instalacji 
IV kwasu azotowego, także podjętą w trud
nym momencie i owocującą po dziś dzień 
konkretnymi wynikami.

Momentem dużej satysfakcji, by nie po
wiedzieć zaskoczenia, był początek 1996 
roku, kiedy to osiągnięcie zysku netto na 
poziomie biliona dwustu miliardów starych 
złotych stawiało Zakłady Azotowe „Kędzie
rzyn” w gronie ścisłej czołówki krajowej! To 
z kolei pozwoliło na znaczącą rozbudowę i 
modernizację Zakładów, której pozytywne 
skutki firma zaczyna już odczuwać, choć 
apogeum tych efektów przyniosą dopiero 
następne miesiące i lata. Program inwesty
cyjny wartości kilku bilionów złotych może 
budzić uzasadniony dreszcz emocji...

Podczas ostatnio dokonanego rekone
sansu na terenie fabryki miło było skonsta
tować, jak bardzo zmieniła się w ciągu m i
nionych sześciu lat, zwłaszcza że i Rada 
Nadzorcza ma pewien udział w tych korzy
stnych procesach.

Jak ocenia Pan szanse naszych Za
kładów w konfrontacji z poziomem tech
nologicznym i konkurencyjnością Unii 
Europejskiej?

-  Trzeba wyraźnie stwierdzić, że wym ie
nione wcześniej przedsięwzięcia, jak i w ie
le innych działań Zarządu i Rady Nadzor
czej, miały służyć właśnie strategicznemu,

nadrzędnemu celowi: podjęciu skutecznej 
rywalizacji rynkowej w momencie stowarzy
szenia ze strukturami Unii i otwarciu na in
tensywny przepływ technologiczny i kapita
łowy. Przykładowo: instalacja alkoholi 0 X 0  
stawia Zakłady w rzędzie światowych po
tentatów w dziedzinie ich produkcji. Rangę 
i poziom nowoczesności firmy potwierdza 
również otrzymanie certyfikatu ISO.

Oczywiście podjęte działanie nie gw a
rantują automatycznie Zakładom sukcesów 
w konfrontacji gospodarczej w ramach Zjed
noczonej Europy: czynniki niezależne, takie 
jak ceny energii i gazu, mają przem ożny 
wpływ na przyszłe efekty finansowe i funk
cjonowanie firmy. Myślę jednak, że na tym 
makroekonomicznym poziomie możemy li
czyć na właściwą politykę gospodarczą na 
szczeblu rządowym. Wówczas będziem y

bowiem rywalizować z zachodnim i produ
centam i zarówno pod względem  jakości 
nawozów, jak i ftalanów; parametry nowo
czesnej instalacji C 0 2 biją światowe rekor
dy, podobnie jak w przypadku wspom nia
nych już alkoholi 0 X 0 . Słowem -  Zakłady 
są dobrze przygotowane do otwartej rywa
lizacji, czekającej polską gospodarkę.

Jak Pan sądzi, jaka formuła i scena
riusz prywatyzacji czeka naszą firmę? 
Odpow iedź ma przecież podstaw ow e  
znaczenie dla losu wszystkich naszych 
pracowników...

-  Trudno mi wypowiadać się w imieniu 
w łaściciela. Mam prawo jednak sądzić, że 
z wariantów sprzyjających Zakładom nale
ży kategorycznie wykluczyć prywatyzację 
częściową, np. wybiórczą poszczególnych 
instalacji. Trzeba szukać rozwiązań komple
ksowych i jednocześnie korzystnych dla bu
dżetu. Takie rozw iązania będą sprzyja ły 
także „Azotom”, a zatem i miastu.

Pragnę przypomnieć, że kiedyś na tych 
łamach stwierdziłem już, że „klęska »Azo- 
tów« będzie klęską miasta”. Była to teza w 
pełni prawomocna i wynikająca z oczywiste
go podobieństwa sytuacji Kędzierzyna do 
położenia -  przykładowo -  Starachowic czy 
Mielca. Myślę, że po latach, dzięki korzyst
nemu rozwojowi sytuacji możemy dziś za
akcentować rewers tego sformułowania -  
sukces Zakładów jest sukcesem m iasta i 
gwarantem jego rozwoju!

Imponuje mi Pana identyfikacja z fir
mą, zwłaszcza w sytuacji, gdy np. wynik  
ubiegłego roku nie jest już tak znakomi
ty...

-  Co do mojej identyfikacji, wydaje mi się 
ona naturalna w kontekście 6-letniego ba
gażu wspólnych doświadczeń! Natomiast 
mój komentarz do ubiegłorocznych w yn i
ków jest jednocześnie pewną wskazówką -  
należy poszukiwać pomysłów, które unieza
leżniałyby fluktuacje kondycji firmy od w a
runków zewnętrznych i zmniejszały jej wraż
liwość na otoczenie gospodarcze. Jest to 
oczywiście broń obosieczna; wszak i rekor
dowy wynik roku 1995 firma w dużej mierze 
zawdzięczała koniunkturze zewnętrznej. 
Uodpornienie „Azotów” na oddziaływania 
zewnętrzne daje jednak istotny atut w po
staci stabilnego funkcjonowania. Nie będąc 
hurraoptymistą przestrzegam jednocześnie 
przed ferowaniem pochopnych wyroków i 
ocen, np. w sprawie ubiegłorocznego wyni
ku. Wierzę w zwycięstwo zdrowego rozsąd
ku, w rzetelne, analityczne podejście do 
rzeczywistości, także w „Azotach”.

Kwestią następną jest np. konsekwent
ne poszukiwanie rozwiązania dla budowy 
na terenie Kędzierzyna-Koźla „zaplecza 
rafineryjno-petrochemicznego”. W zamian 
za poniechany projekt „Kom pleksu Połu
dnie" należy podjąć prace studia lne nad 
nowym opracow aniem , o skrom nie jsze j 
skali.

A jak patrzy Pan na pracę w „Azo
tach” przez pryzmat bardziej osobisty, 
prywatny?

-  Praca w tej firmie zdecydowanie mnie 
wzbogaciła. Będąc przez całe życie zawo
dowe związany z przem ysłem w ydobyw 
czym, miałem tu okazję „posmakować” che
mii, by wywnioskować m.in., że pewne me
chanizmy menedżerskie, generalia gospo
darcze mają charakter ponadbranżowy, 
uniwersalny. Co ważniejsze jednak, pozna
łem tu wielu wartościowych ludzi, wiele się 
nauczyłem, zawiązały się przyjaźnie i tego 
mi, z oczywistych powodów, zwyczajnie, po 
ludzku, żal...

Lecz nie zerwie Pan chyba kontaktów 
z naszym zakładem, mimo zakończenia 
stosunków  słu żbo w ych?  W końcu z 
Katowic do Kędzierzyna nie tak daleko!

- J a k  już powiedziałem, w „Azotach” nie 
było łatwego roku. M ieliśm y świadomość 
wagi podejmowanych decyzji, także dla pra
cowników, ich rodzin, całego miasta. Być 
może nie wszystkie były trafne, ale starali
śmy się być także w iern i zasadzie, by -  
przede wszystkim -  nie szkodzić. Rozma
wiając dzisiaj, dziękując wszystkim pracow
nikom Zakładów, Czytelnikom  „Trybuny”, 
mogę chyba stwierdzić, że przez te sześć 
lat nie wyrządziliśmy szkód. Mam więc pra
wo żegnać się z podniesionym  czołem i 
obiecać, że jeśli otrzymam od Was zapro
szenie, to na pewno przy jadę na każde 
wezwanie, choćby z okazji zbliżającego się 
jubileuszu 50-lecia Zakładów.

Jestem pewien, że spotkamy się nie 
tylko przy tej okazji i już obecnie zapra
szam do kolejnej rozmowy na łamach 
„Trybuny Azotów”, a dziś dziękuję za 
spotkanie.

Rozmawiał Andrzej HYNEK

Nasze Władze
Rada Nadzorcza III kadencji ukonstytu

owała się 30 stycznia na swoim pierwszym 
posiedzeniu w nowym składzie. Na przewo
dniczącą Rady wybrano przedstaw icielkę 
m in istra  gospodarki K rystynę Sender (w 
jednym z najbliższych numerów zam ieści
my wywiad z nową przewodniczącą). W ice
przew odniczącą zosta ła  reprezen tan tka  
m inistra skarbu Róża Maria Ćwiękowa, a 
sekretarzem -  już po raz trzeci -  reprezen
tant załogi Henryk Nawrot.

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji 
Zarządu Spółki o stanie firmy.

B

KRAM i k z ... wrażeniami
Toksyczny wpływ kreski

Problem swoistego kultu przemocy wśród 
młodzieży wraca jak bumerang po kolejnych 
aktach jej bestialskich przejawów. Przerażają
cy wymiar zbrodni, dokonywanej bez emocji i 
nie wywołującej w sprawcy uczucia winy czy 
żalu, budzi grozę każdego w miarę normalne
go (wiem, że pojęcie normy może być względ
ne, ale intuicyjnie przyjmujemy, co mieści się w 
ramach poprawności) człowieka. Przez media 
przelewa się wtedy fala dyskusji, w których roz
maici specjaliści poszukują odpowiedzi na py
tanie o przyczyny zjawiska. Najczęściej źródło 
zła upatrywane jest w telewizji, szczególnie w 
emitowanych filmach akcji. Cytowane są staty
styki prezentujące, co ile sekund telewizyjny 
widz jest atakowany obrazami pełnymi gwałtu, 
okrucieństwa, przemocy i zbrodni. Nie ma wąt
pliwości, że ich natłok musi skutkować zobojęt
nieniem odbiorcy na widok krwi i przejawy be
stialstwa. Dlatego trudno polemizować z trafno
ścią spostrzeżenia, ale jednocześnie trudno 
zgodzić się z poglądem, że jest to przyczyna 
wszelkiego zła. Od obojętności na obraz dale
ka jeszcze droga do zbrodniczego czynu. Pro
blem -  jak chyba każdy związany z delikatną 
tkanką społeczną -  jest skomplikowany i wie
loaspektowy. I nie ma w nim prostej diagnozy i 
łatwych środków zaradczych. Nie załatwi tego 
też żaden felieton i nie taki jest cel moich dywa
gacji. Mnie zafrapowała w toczącej się dysku
sji inna sprawa. Sporo miejsca poświęca się w 
niej wpływowi, jaki wywierają na psychikę filmy 
akcji, które zazwyczaj swobodnie oglądają wi
dzowie starsi, o pewnym poziomie dojrzałości 
i w jakimś stopniu ukształtowanym kośćcu 
moralno-etycznym, widzowie potrafiący oddzie
lić fikcyjny świat kreowany przez media od rze
czywistości. Z tego uogólnienia wymykają się 
oczywiście przypadki „wiecznych” dzieci czy 
rozmaitych „patów” (socjo-, charaktero-, psy- 
cho-) stworzonych przez świat dewiacji i pata- 
logii na obraz i podobieństwo jego.

Tymczasem dzieci w sposób nieskrępowa
ny i często niekontrolowany, w atmosferze ro
dzicielskiej aprobaty, raczą swoje kilkuletnie 
główki bajkami, które z poprawnością pedago
giczną „Bolka i Lolka” mają niewiele wspólne
go. Specjalnie przez kilka dni przyglądałam się 
ofercie kanału z kreskówkami. Ilość razów i 
uderzeń, przemyślnych tortur, ograniczonych 
tylko wyobraźnią rysownika, trudno zliczyć, 
gdyż cała fabuła np. Toma & Jerre’go" bazuje 
na tym „kto komu dołoży”. Całość zaserwowa
na w zabawnej, atrakcyjnej dla widza formie. I 
dzieci chłoną, chłoną...

Trudno wątpić, że pozostaje to bez wpływu 
na bezkrytyczny umysł kilkulatka. O czym do
bitnie świadczy -  tragiczny w skutkach -  przy
padek malca, który chciał być Batmanem.

3,14 ara
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Wszędzie jest wilgoć!
Po koszmarze wody w mieszkaniu, tułaczce po strychach i organizowanych 
prowizorycznie w szkołach punktach pomocy kozielscy powodzianie znaleźli 
swój bezpieczny port na osiedlu „Blidadomków” w Cisowej. Jednak nie dane im 
jest, by wreszcie mogli odetchnąć po powodzi. Woda dogoniła ich i w nowych 
domkach -  wychodzi ze ścian...

Ubiegłoroczna katastrofalna powódź zala
ła i zniszczyła parę tysięcy mieszkań. W połu
dniowo-zachodniej Polsce kilka tysięcy rodzin 
straciło dach nad głową. Ówcześnie rządząca

koalicja rzuciła nośne hasło, by w ramach 
Rządowego Programu Pomocy dla Powo
dzian do końca września 1997 roku wybudo
wać na terenach dotkniętych kataklizmem ty
siąc domów dla powodzian. Całością akcji 
zajął się Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
kierowany przez Barbarę Blidę. W opinii więk
szości fachowców od budownictwa założony 
termin od samego początku wydawał się nie
realny.

Spośród 1000 domków Opolszczyźnie 
przypadła największa pula 350, z czego 100 
domków przeznaczono dla Kędzierzy
na-Koźla. Według założeń gmina miała za
pewnić uzbrojony teren i wykonać fundamen
ty. Zlecenia na budowę otrzymały cztery firmy. 
Dla niektórych z nich było to pierwsze tego 
rodzaju przedsięwzięcie. Po raz pierwszy w 
Polsce zastosowano nowatorskie technologie 
budowy domków z konstrukcją szkieletową. Z 
założenia nie ma tu klasycznych pieców ani 
gazu, a ogrzewanie jest elektryczne.

Jak powiedział wiceprezydent Antoni Bajer, 
była to szczególna budowa, nigdy nie plano
wana. Decyzję o jej realizacji władze miasta 
podjęły w ciągu kilku godzin. Pierwsze wyko
py pod fundamenty rozpoczęto 25 sierpnia, a 
do pierwszych 23 mieszkań lokatorzy wprowa
dzili się już 15 listopada. Wybudowano łącz
nie 70 domków jednorodzinnych i 6 pięcioro- 
dzinnych. Domki są w dalszym ciągu zasiedla
ne, chociaż -  jak się okazuje -  nie ma na nie 
zbyt wielu chętnych powodzian.

W listopadzie ubiegłego roku telewizja za
alarmowała widzów, że nowo wybudowane w 
okolicy Połańca domki dla powodzian zaczy
nają gnić. Pojawiła się w nich wilgoć i grzyb. 
Ostatnio również opolski dodatek do „Gazety 
Wyborczej” zamieścił artykuł pt. „Blidadomy już 
gniją”, w którym Marek Wajda opisuje kłopo
ty, jakie mają mieszkańcy osiedla w Skarbimie- 
rzu niedaleko Brzegu. Okazuje się, że w pię
ciu mieszkaniach są duże zacieki, a w dziesię
ciu mniejsze. Warszawskie Centrum Techniki

Budowlanej bada przyczynę tego zjawiska. 
Zagrożenie szybkiego zniszczenia domków 
jest realne -  mówi ekspert Centrum Tomasz 
Wojtkiewicz. Według niego nałożyły się na sie

bie błędy wykonawcy i zła eksploatacja przez 
użytkowników.

Mieszkanie jak zmiłowanie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak po kilku ty
godniach użytkowania wyglądają domki na 
osiedlu w Cisowej. Odwiedziliśmy tam kilka 
rodzin:

Krystian Blaucik od niedawna mieszka w 
domu przy ul. Zofii nr 5. Ma czteroosobową 
rodzinę. Powódź zniszczyła mu mieszkanie w 
Koźlu przy ul. Chrobrego. W Cisowej otrzymał 
dwa duże pokoje z kuchnią i łazienką. Za 
czynsz płaci 63 zł. Obliczył, że za energię elek
tryczną zapłaci około 150 zł. Z mieszkania jest 
zadowolony. Chciałby tu mieszkać na stałe.

Od 13 listopada w domku nr 39 przy ul. 
Barbary mieszka z trójką dzieci Maria Lewan
dowska. Jest jedną z pierwszych lokatorek 
osiedla w Cisowej. Zajmuje trzypokojowy do- 
mek o powierzchni 60 m kw. Przed powodzią 
miała mieszkanie komunalne w Koźlu przy ul. 
Skarbowej. Powódź zniszczyła jej cały doro
bek życia. Nic się nie udało uratować. Przez 
kilka tygodni wraz z rodziną mieszkała na stry
chu. Bez wody i ubikacji. -  Na to mieszkanie 
czekaliśmy jak na zmiłowanie -  mówi pani 
Maria. -  Początkowo po osiedlu chodzili 
budowlańcy, pytali, jak nam się mieszka. 
Teraz proszę zobaczyć, we wszystkich po
mieszczeniach są duże zacieki i plamy. W 
łazience z sufitu kapie woda. Plamy są 
wszędzie i rozrastają się bardzo szybko. 
Cały czas ogrzewamy mieszkanie, okna są 
pouchylane, ale nic to nie pomaga. W ro
gach pokoju u córki jest pleśń. W sypial
ni chłopców meble od dołu się rozklejają. 
Wszędzie jest wilgoć. To jest makabra. Ja 
już jestem chora -  opowiada.

O swoich problemach poinformowała ADM 
przy ul. Plebiscytowej, gdzie obiecano jej, że 
ktoś przyjdzie zobaczyć zniszczenia, ale do tej 
pory nikt się nie pojawił. Meble, które kupiła,

za rok będą do wyrzucenia. -  Jak tu dalej 
mieszkać? Domek jest ładny, chciałabym 
tu zamieszkać na stałe. Ale czy w takich 
warunkach jest to możliwe? -  pyta Maria 
Lewandowska.

Córka pani Lewandowskiej Natalia jest 
uczennicą szóstej klasy. W Koźlu uczyła się w 
szkole nr 2. -  W Cisowej przyjęto nas bar
dzo dobrze -  mówi Natalia. -  W klasie jest 
nas ponad 30. Przyzwyczaiłam się i chcia
łabym m ieszkać tu na stałe -  doda
je.Podobną opinię wyraża jej brat Bartosz, 
uczeń klasy siódmej. W jego klasie jest 25 
uczniów. Powodzian jest dwoje. Przyjęci zo
stali bez problemów. Również on chciałby na 
stałe mieszkać w Cisowej.

Wilgoć wychodzi ze ścian

Również od listopada mieszkają w Cisowej 
z trzema córkami Katarzyna i Waldemar Wy- 
rwiłowie. Przydzielono im domek o powierzch
ni 60 m kw. przy ul. Marii. Ich mieszkanie na 
Szymanowskiego 41 również zniszczyła po
wódź. -  Mieszka nam się nieźle -  mówią 
małżonkowie. -  Jest tylko poważny pro
blem z wilgocią. Domki są nowe i wilgoć 
występuje wszędzie: w pokojach, łazien
ce i w kuchni. Niedawno z sufitu w poko
ju kapała woda. Nocą oberwał się żyran
dol. Dobrze, że nikt nie siedział przy sto
le. Zgłaszaliśmy w administracji, obieca
li, że przyjdzie jakaś komisja. Czekamy 
wszyscy. Sąsiedzi też.

W innych  dom kach je s t jeszcze  g o 
rzej. M ieszkańcy co jak iś  czas lik w id u 
ją p le śn io w e  p lam y p łynem  ACE, je d 
nak po k ilku  dn iach  p leśń po jaw ia  s ię  
znowu. W ys tępu je  rów n ież  koło g rz e j
ników, m im o że p racu ją  one bez p rze 
rwy.

-  Mieszkanie jest ciepłe. Czynszu pła
cimy 88 zł i 62 gr, mamy licznik dwutary- 
fowy, nocne grzanie jest tańsze. Wietrzy
my też bez przerwy. Chociaż w kuchni i w 
łazience są wentylatorki, niewiele one

pomagają, bo wilgoć wychodzi ze ścian-
relacjonuje Waldemar Wyrwiot. Razem z żoną 
mają nadzieję, że latem będzie lepiej, bo 
chcieliby zamieszkać tu na stałe.

S po tka liśm y rów n ież M anfreda Rigo- 
la, k tó ry  do C isow e j p rzep row adz ił s ię 
z ul. Ta rgow e j w lis topadz ie  ub ieg łego

ro k u . T e ra z  m ie s z k a  p rzy  u l. M a r ii. 
T w ie rdz i, że p raw ie  we w szystk ich  do 
m kach je s t w ilg o ć . W ystępuje  ona pod 
su fite m  i na ś c ia n a c h  tuż  p rzy p o d ło 
dze. C h c ia łb y  m ieszkać tu ta j na s ta łe . 
A le  um ow ę p o d p isaną  ma ty lko  na je 
den rok.

Pleśni nie widziałem

Zapytaliśmy przedstawiciela łódzkiej firmy 
budowlanej TE-DE Jerzego Malca, czym jego 
zdaniem spowodowane są kłopoty mieszkań
ców osiedla. -  W ybudowaliśm y tutaj 30 
domków, byłem kierownikiem budowy -  
powiedział Malec. -  Nie wierzę, żeby w na
szych domkach powstawały wykwity ple
śni. Jest to niemożliwe. Izolacja wykona
na jest prawidłowo. Domki od płyty funda
mentowej zaizolowane są papą zgrzewal- 
ną i folią. Pozostałe materiały nie są czyn
ne biologicznie. Wata szklana użyta do izo
lacji nie stwarza warunków do rozwoju 
pleśni i grzybów. Oglądałem domki przez 
nas budowane i nie zauważyłem, by w 
naszych domkach gdziekolwiek występo
wał grzyb. W cześniej budowaliśmy już 
takie domki, co prawda nie w takiej skali. 
Powinny służyć co najmniej 50 lat. Niem
cy podobne domki dopuszczają do eks
ploatacji 100-letniej. W Bawarii w podob
nych domach ludzie m ieszkają już 25 lat.

O to, z czego wynikają kłopoty mieszkań
ców osiedla w Cisowej, zapytaliśmy również 
szefa inwestycji miejskich Artura Maruszcza- 
ka. -  Nie ma za wiele domków budowa
nych w tej technologii. Trudno wypowie
dzieć mi się w kontekście jakiejś prakty
ki. Domki są bardzo ciepłe, bardzo szczel
ne, posiadają dobrą izolację termiczną. 
Występuje tutaj problem innego sposobu 
użytkowania domków. Po wybudowaniu 
stały one jakiś czas. Była jesień i wilgoć. 
Płyty gipsowo-kartonowe ciągną wilgoć. 
Przy grzaniu wilgoć wychodzi z płyt i skra
pla się na ścianach, bo okna są zamknię

te. Na początku użytkowania domki muszą 
być bardzo intensywnie wietrzone. Zresztą 
dotyczy to wszystkich nowo budowanych 
mieszkań, które zawsze wymagają dużej 
wymiany powietrza. Myślę, że po pewnym 
czasie problemy znikną i za kilka miesię
cy nie będzie już skarg mieszkańców.
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Helena KOWALIK-CIEMIEŃSKA

„Kędzierzyna czar” cz. I
Tekst otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na reportaż zorganizowanym z okazji 50-lecia ZAK.

-  A więc była pani powieściową dr Anną 
Zatolską?

Siedząca naprzeciw mnie drobna ko
bieta przytakuje. -  Nie spodziewała się 
pani -  mówi z rozbawieniem -  że do ka
wiarni przyjdzie emerytka? Wtedy ja rze
czywiście miałam 30 lat. Przecież akcja 
„Wiadra pełnego n ieba” toczy się na 
przełomie lat 64 -  65.

- 1 naprawdę zjawiała się pani nocą na 
halach, aby sprawdzić, czy robotnicy zało
żyli ochraniacze na uszy?

-  Wszystko się zgadza, do obowiązków 
lekarza zakładow ego na leża ła  również 
działka behapowska. A chodziłam na pro
dukcję, bo tam ciągle coś sapało, gwizda
ło, wyrzucało parę, jakbym znajdowała się 
we wnętrzu gigantycznego brzucha. Kiedyś 
na tlenowni majster postawił obok mnie sta
re, obtłuczone wiadro. Zajrzałam za jego 
poradą do środka. Na dnie leżał kawałek 
lazurowego nieba. To był ciekły tlen, minus 
183 stopnie.

Gdy pani Maria Szypowska dostała sty
pendium z C RZZ i p rzy jecha ła  napisać 
książkę o „Azotach” , zachodziła wieczorem 
do mnie do przychodni, bo zwykle jako oso
ba samotna pełniłam nocne dyżury. Powie
działam jej o tym wiadrze i stąd tytuł książ
ki.

Moja rozmówczyni, dr Anna Zalewska, 
zgadza się na ujawnienie nazwiska -  jest 
tylko trochę zan iepoko jona, czy aby nie 
odmaluję jej. poważnego lekarza psychia
try, jako szczeb io tk i, która w szystkiego 
musiała na hali produkcyjnej dotknąć. -  W 
gabinecie lekarskim postrzegałam ówcze
sną „fabrykę urodzaju” od najgorszej stro
ny. Na tlenowni, którą nazywano, z uwagi 
na warunki pracy, sanatorium, wielu robot
ników już po kilku latach kwalifikowało się 
na renty, tak mieli rozdęte płuca od wdycha
nia waty żużlowej. Używano jej do izolacji 
agregatu G 6800, tej gangreny, jak mówio
no powszechnie, której sprytnie pozbył się 
kombinat w Oświęcimiu.

Co raz dochodziło do ciężkich poparzeń 
bezwodnikiem ftalowym w oddziale desty
lacji. Truł tlenek węgla na odsiarczaniu su
chym. Było w iele porażeń prądem. Na do
miar złego, wśród ośm iotysięcznej załogi 
znajdowało się sporo pracowników wyma
gających opieki psychiatrycznej. (Już po 
powrocie do Warszawy dr Zatolska usiłowa
ła dociec przyczyn kędzierzyńskiej erupcji 
tego rodzaju schorzeń. Dowiedziała się ty l
ko tyle, że i Niemcy byli zaniepokojeni na
sileniem się w okolicy chorób umysłowych). 
Ale sztandarowa budowa socjalizm u po
trzebow ała  rąk do pracy, przyjm ow ano 
więc, jak leci. „Azoty” stać już było na etat 
psychologa, więc do dr Anny trafiali pacjen
ci z taką opinią od koleżanki specjalistki: 
„Wzmożona labilność w sferze uczuciowej, 
wymaga częstych, serdeczniejszych kon
taktów  z p rze łożonym i. Jeśli spowoduje 
wypadek, nie odpowiada za niego”.

Ta osobliwa diagnoza została uwiecznio
na w książce Szypowskiej. Z osobistego 
życia dr Zalewskiej wzięła się też scena na 
plaży: pożegnanie ukochanego, choć lek
komyślnego mężczyzny. I prawdziwe było 
szykowanie się na bal, kupno sukni w Ko

źlu, rezygnacja z zabawy w ostatniej chwi
li...

Jednego tylko wydarzenia pani doktor 
nie może potwierdzić: chwytającej za ser
ce mobilizacji ludzi, gdy okazało się, że Za
tolska jedzie do Lodzi ratować ciężko cho
rą Tereskę.

Jestem rozczarowana, przecież to kon
strukcyjna oś powieści.

Ale pewne elementy tego rozdziału, po
ciesza mnie moja rozmówczyni, były praw
dziwe, na przykład ów lekarz, w powieści 
Waryniak, zdzierający z pacjentów ostatni 
grosz, a naw et ś lubną obrączkę. Mogła 
zdarzyć się pacjentka, której tak długo „za
ła tw ia ł” łóżko w szpitalu, aż doprowadził ją 
do zupełnej nędzy. W pewnym stopniu, ale 
tylko w pewnym, książkową Teresą była 
Dorota S imonides. (Potwierdzi mi to rów
nież pani senator, która w czasach, gdy 
toczyła  się akcja pow ieści, rzeczyw iście 
mieszkała w tym mieście).

C hcia łam  jeszcze  w iedzieć, czy pani 
doktor rzeczywiście postanowiła zostać w 
Kędzierzynie na całe życie, jak by to wyni
kało z zakończenia „Wiadra pełnego nieba”. 
Ale i po tym pytaniu jestem  sprowadzona 
na ziemię. Skądże, ciągnęło ją do stolicy. 
Kędzierzyn to był epizod w jej burzliwym ży
ciu. Nie, żadnego zwalistego inż. Rataja nie 
spotkała w „Azotach”. Wielka miłość przy
szła późnie j i nie miała nic wspólnego z 
kombinatem.

Marię Szypowską poznałam na Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdy żegnała się 
z nauczycie lam i podwarszawskich szkół 
podstawowych, którzy przywieźli dzieci na 
turniej rysunków o zabytkach stolicy. Sama 
zorganizowała taką akcję. -  Ciągle jeszcze
-  tłumaczyła mi z nieśmiałym uśmiechem
-  tkw i we mnie ta pow ojenna harcerka, 
która chce uzdrawiać cały świat...

Podkoloryzowała perypetie cierpiącej na 
nowotwór w mózgu Tereski, bo chciała za
razić czytelników książeczki ideą pomaga
nia sobie. -  Przecież -  tłumaczy -  Kędzie
rzyn to był socjologiczny tygiel, ludzie zje
chali się z różnych stron; ci z Kieleckiego 
na przykład uważali autochtonów za Niem
ców, repatriantów  zza Buga przezywano 
kacapami itd.

W rzeczyw istości nie było w ięc kosza 
kiełbas i czekolad od mieszkańców dla le
karki, która postanowiła ratować chorą żonę 
majstra z tlenowni, ale czy nie powinno się 
tak zdarzyć? I nie doszło też, w obliczu nie
szczęścia, do przełamania lodów między 
n ieufną teściową Ślązaczką a synową z 
centrali, jednakże takie sytuacje w rodzinie 
zdarza ły  się tam często, co pośw iadcza 
Dorota Simonides. To matka pani senator 
ostentacyjnie odmawiała po wojnie pacierz 
po niemiecku, aby zaprotestować przeciw
ko g łup im  rozporządzeniom  loka lnych  
władz.

Zatem licentia poetica. Niezbyt respek
towana przez czytelników z Kędzierzyna, 
którzy co raz odnajdowali w literackich po
staciach swoje lustrzane odbicie. Daremnie 
autorka broniła się na spotkaniach, przysię
gając, że wszystko wymyśliła. K iedyś już 
wychodziła z domu kultury „Chemik”, gdy w

przejściu stanął pewien robotnik i zapytał, 
skąd to wszystko wiedziała o jego żonie i 
matce, przecież nigdy się nie zgadali... Pi
sane słowo okazało się zabójcze dla zdzier
cy dr. W. To zaskoczyło nawet autorkę, zra
zu przestraszoną rozgłosem książki w  Kę
dzierzynie. (Powieść miała cztery wydania, 
znalazła się w spisie lektur szkolnych). Na
pisała w posłowiu: „Cóż mogłam znaczyć 
przeciwko tamtemu, z jego sprytem, jego 
bogactwem, z jego działaniem łajdackim , 
ale wkraczającym w dziedzinę przestępczą 
tak ostrożnie, żeby nie zostawić śladów. 
Sama nic bym przeciwko niemu nie pora
dziła. Jeszcze pewnie musiałabym mu za
płacić za zniesławienie. Ale przeciw niemu 
i jego zachowaniom stanęła opinia społecz
na. Mówiono na tlenowni i półspalaniu, w 
komitecie zakładowym i na generatorach, 
u fryz je ra  i w PKS-ie, na im ieninach i w 
ogonkach” .

Dr W. otrzymał wypowiedzenie z pracy; 
w trzy m iesiące później uciekł z żoną do 
RFN, przez Austrię. Za granicą w znow ił 
praktykę lekarską, m iał nawet sporo pa
cjentów spośród przybyłych tam Ślązaków. 
Ale wkrótce  dopadła go anatema towarzy
ska -  wszak nadchodziły listy od rodziny w 
Opolskiem. Opisywano w nich kędzierzyń- 
ski skandal: oto wydział zdrowia powołał 
komisję, która zanalizowała wszystkie przy
padki skierowania przez dr. W. pacjentów 
na przym usowe leczenie w szpitalu psy
chiatrycznym  w Kietrzu. Okazało się. że 
psychiatra, przekupywany przez rodziny 
rzekom o chorych, skazyw a ł na cyw ilną  
śmierć osoby całkiem zdrowe. Nieszczęsne 
ofiary dr. W. wyszły na wolność. Jedna z 
nich zdobyła adres swego d ręczyc ie la  i 
wysłała do Hamburga kilkanaście egzem 
plarzy „Wiadra pełnego nieba”.

Rozniosło się, poczekalnia opustoszała. 
W. p róbow ał ratow ać się ucieczką do 
Szwajcarii, ale i do tamtejszego środowiska 
po lon ijnego dotarły  lis ty z Kędzierzyna. 
Podobno zginął w Australii w wypadku sa
mochodowym. * * *

Jeszcze jeden lekarz, o którym wspom i
na się w książce, był postacią wziętą z ży
cia. To pokazany na zasadzie białe-czarne 
pozytywny dyrektor szpitala m iejskiego w 
Kędzierzynie, dr Ratolski, w rzeczywistości 
W ładysław  O polski. Nie żyje już, a le w 
Warszawie mieszka jego córka, dziennikar
ka telew izyjna, Marta P iszczatowska. W 
połowie listopada br. pojadę do Kędzierzy- 
na-Kożla, spojrzę na miasto jej oczami.

To się zacznie już na dworcu kolejowym, 
ciągle sprawiającym wrażenie zbudowane
go na wyrost. Na cmentarzu zatrzymam się 
przy grob ie  dr. O po lskiego  (któ ry  choć 
umarł w Zabrzu, kazał pochować się w Kę
dz ie rzyn ie ), aby przekonać się, że pani 
Marta nie przesadzała, mówiąc, iż ojciec 
ciągle żyje w pamięci wdzięcznych pacjen
tów. Gdy pierwszego listopada, jak co roku, 
przyjeżdża na groby rodziców, od lat zasta
je pomnik świeżo umyty przez pewnego ko
lejarza, który twierdzi, że dr Opolski urato
wał mu życie. Zobaczę też ślady po wypa
lonych kilkudziesięciu świeczkach przyno
szonych w Dniu Zmarłych przez osoby pani

Piszczatowskiej zupełnie nie znane.
M usiał w ięc być dr O polski dokładnie 

taki, jak jego książkowy pierwowzór. Służył 
chorym w każdej porze dnia i nocy, a gdy 
w idział w rodzinie biedę, nie tylko nie pobie
rał honorarium, ale jeszcze otw ierał własny 
portfel.

W łaściwie nie zamierzał zam ieszkać w 
Kędzierzynie, gdy w 1945 roku wraz z żoną, 
dwiema babciami i trzyletnią Martą już trze
ci tydzień jechał ze Lwowa do Wrocławia. 
Na stacji w Kędzierzynie zobaczyli go repa
trianci z Rutek, miejscowości, gdzie też le
czył. Uprosili, aby zatrzym ał się bodaj na 
kilka dni, bo wielu rozchorowało się w cza
sie tej strasznej wędrówki ludów.

O polski zosta ł -  na la t dw adzieśc ia . 
Rozbudował szpital, wychował swych na
stępców, bo początkowo, jako jedyny me
dyk w okolicy, był nie tylko zgodnie ze swą 
specjalnością chirurgiem, ale nawet i wete
rynarzem.

W 1965 roku partyjny kacyk, którem u 
doktor w kłótni o wyposażenie szpitala po
radził, aby się nie wym ądrzał na obce mu 
tematy, bo ze swą wiedzą nie nadaje się 
naw et do zaw iązywania  św ińsk ich  o go 
nów, wyrzucił Opolskiego z pracy. Akurat 
szykowały się uroczyste obchody powrotu 
Śląska do Macierzy. Znany ze swych za
sług chirurg był przekonany, że otrzyma li
czące się odznaczenie państwowe. Po scy
sji w komitecie partii został nie tylko skre
ślony z listy, ale nie zaproszono go nawet 
na uroczystą akademię.

Gdy rozeszła się w iadom ość o zwolnie
niu dyrektora szp ita la , m iasto  zakip ia ło . 
Pani Marta ma jeszcze w oczach protesty 
z podpisami zbieranymi w  sklepach, halach 
„Azotów”. To jednak tylko zaogniło sytua
cję. Przewodniczący Powiatowej Rady po
starał się o wilczy bilet dla dr. Opolskiego. 
Najbliższa praca znalazła się dopiero w in
nym województwie, w Zabrzu.

Piszczatowska po studiach w W arsza
wie została w stolicy. Do Kędzierzyna stra
ciła serce. O książce Szypowskiej dow ie
działa się kilka lat po jej wydaniu.

Nie m ia ła też okaz ji do po rozm aw ia 
n ia  w K ę d z ie rz y n ie  z p ro f. J ó ze fe m  
O b łó je m , d y re k to re m  in s ty tu tu  p rzy  
„A zo ta ch ” , choć by ł dob rym  zna jom ym  
je j o jca . A by łoby o czym . Ich pow idok 
życia w m ieście, choć do tyczy  tego sa
mego okresu : la t 1947 -  1964, je s t tak 
różny, ja k  różne by ły  ich ów czesne za 
jęc ia . Inaczej też ocen ia ją  książkę  M a
rii S zy p o w s k ie j. P is z c z a to w s k a , choć 
nie daje tego po sob ie  poznać, jes t usa
tys fakc jonow ana  rozdz ia łem  o je j o jcu. 
P rofesor p rzyzna je , że „W iadra  pełnego 
n ieba” nie czy ta ł. K siążkę  kup ił, da ł do 
p rze jrze n ia  żon ie , us łys za ł, że to pro- 
dukcy jn iak. P rzekartkow at ty lko  pod ką
tem opisów techno log ii i, zdegustowany, 
od łożył na górną półkę. Uważa, że obraz 
p o w s ta ł w y k rz y w io n y , n ie  d o m y ś liłb y  
się, że chodzi o „A z o ty ” , choć akcja po
w ieśc i toczy  s ię  w la ta ch , gdy on tam  
pracował. Nie tak było!

Popatrzmy zatem na kom binat oczami 
człowieka, który go odbudowywał, tworzył.

cdn.
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Jan Such, trener Mostostalu: „Myślimy realnie o mistrzostwie Polski”

Milowy krok po złoto
Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle -  Stilon Gorzów 3:1 (11; -14; 2; 13)

Po przeszło półtoragodzinnej walce zespół kędzierzyński pokonał po bardzo wyrównanym spotkaniu, stojącym na niezłym  
nu, przybliżając się tym samym do miejsca, z którego walczyć zamierza o mistrzostwo Polski. Choć zmęczenie daje już znać 
u których właśnie teraz widać największe zgranie, staną na wysokości zadania.

Spotkanie rozpoczęło się od... uroczy 
stego odśpiewania „Sto lat” trenerowi kę- 
dz ie rzyńsk ie j d rużyny Janowi Suchow i, 
który 8 lutego obchodził pięćdziesiąte uro
dziny. Były róże, tort, św ieczki, s łowem  
zaczęło się jak w rodzinie. Taka też atm o
sfera panowała w całym meczu. Cieszy też 
bardzo postawa kędzierzyńskiej publiczno
ści, która nie tylko kibicuje wtedy, gdy dru
żyna zdobywa punkt po punkcie, ale rów
nież wtedy, kiedy gra się nie układa. Jak 
twierdzą zawodnicy (w prywatnych rozmo
wach), bardzo im to pomaga, choć nie za

wsze można dzięki temu wygrać. Prawda 
jest taka, że siatkarz też człowiek i słabszy 
set mieć może.

Takowy też m iał M ostosta l w d rug ie j 
odsłonie pojedynku ze Stilonem, przegranej 
do 14. Było to jednak ostatnie niepowodze
nie w tym spotkaniu. Srogi odw et w zię li 
mostostalowcy w trzecim secie, deklasując 
rywali. Goście zdobyli w tej odsłonie tylko 
dwa małe punkty. Jeszcze niedawno brako
wało mostostalowcom zgrania, chociażby w 
duecie Prus -  Gerymski. Teraz jest to „ma
szyna” nie do zatrzymania. Dołożyć do tego

trzeba oczywiście atom owe zbicia Pawła 
Papkego i klasyczną grę Musielaka. To, co 
obecnie prezentuje Mostostal, to w istocie 
europejska siatkówka. Widać ogrom pracy 
zawodników, trenera i zarządu. Tym ostat
nim przyznać trzeba, iż mają nosa, jeś li 
chodzi o sprowadzanie zawodników do dru
żyny. Mamy nadzieję, że definitywne zała
twienie transferu Leszka Kurowskiego bę
dzie równie udane jak jego poprzedników.

Cały mecz zakończył się po czwartym, 
najdłuższym (36 min) secie, zwycięstwem 
mostostalowców do 13. Po zakończonym

Prezes MMKS M. Skrzydlewski: „Ze
brała się grupa »oszołomów», dzięki 
której powstał ten klub"

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy 
Kędzierzyn-Koźle powstał w 1994 r. dzię
ki w ładzom  ośw iatow ym  i m ie jsk im , 
które zrozum iały  potrzebę powstania  
takiej jednostki organizacyjnej. Klubowi 
tem u nie dawano szans przetrw ania. 
Rzeczywistość przerosła jednak przypu
szczenia wszystkich pesymistów. Klub 
istnieje i choć boryka się z wieloma trud
nościam i, zdążył wychować w swoich  
szeregach wielu znaczących sportow 
ców.

Zadaniem MMKS-u jest -  jak  tw ierdzi 
prezes Klubu Marek Skrzydlewski (widocz
ny na zdjęciu) -  przede wszystkim wypeł
nienie młodzieży czasu po południu, odcią
gnięcie od negatywnych stron życia, to jest 
picia, narkotyków, chuligaństw a. Trzeba 
podkreślić duże zaangażowanie prowadzą
cych te popołudniowe zajęcia. Dodać nale
ży, że do tego nie wystarczy formalne w y
kształcenie, ale potrzebne są odpowiednie 
predyspozycje.

Obecnie Klub prowadzi dz ia ła lność w 
ośm iu sekcjach sportowych, gdzie zatru
dnionych jest 20 szkoleniowców, a około 
400 dziewcząt i chłopców przychodzi na

Nie mają, a grają

zajęcia w godzinach 16 -  19.30, a nawet do 
21.30 (juniorki w s iatkówce). Największe 
m ankamenty klubu to: brak w łasnej hali 
sportowej, wym iarowych sal g im nastycz
nych, pełnego zabezpieczenia finansowe
go, niedoinwestowanie w zakresie sprzętu 
sportowego.

-  Zawodników naszego Klubu widać 
na imprezach ogólnopolskich -  twierdzi 
prezes. W obecnej chwili bezwzględnie naj
lepszymi zawodnikami są: Magdalena Ku
piec -  zakwalifikowana do kadry olimpijskiej 
Sydney '2000 (trener Jolanta Kocjan), oraz 
Marek Chodakowski -  brązowy medalista

Przygotowania do wiosny
Unia przed sezonem

Choć do rozpoczęcia rundy rewanżo
wej w lidze międzywojewódzkiej senio
rów w piłce nożnej pozostało jeszcze  
dużo czasu, piłkarze kędzierzyńskiej Unii 
pod okiem Witosława Iwanejko włożyli 
już sporo pracy w przygotowania do roz
grywek.

Na początku nowego roku zespół wznowił 
treningi na swoich obiektach, trenując na salach 
gimnastycznych i w terenie. Do 31 stycznia kę- 
dzierzynianie rozegrali trzy spotkania sparingo
we, w których:

-  przegrali z Odrą Opole 1:0
-  pokonali Victorię Cisek 5:1
-  ulegli zespołowi Kembudu Jelenia Góra 4:2.

Od 2 do 10 lutego zespół przebywał na zgru
powaniu w Nowym Sączu, podczas którego 
rozegrał spotkanie kontrolne z miejscową dru
żyną Sandecji, remisując bezbramkowo. Pod
czas zgrupowania największy nacisk kładziono, 
jak stwierdził Wiesław Wojdyła, jeden z zawo
dników Unii, na elementy wytrzymałościowe i 
motoryczne. Zawodnicy, wykorzystując położe
nie geograficzne Nowego Sącza, często biegali 
po górach, poprawiając w ten sposób przygo
towanie kondycyjne, które jest niezbędne pod
czas rozgrywania spotkań w sezonie.

W planach, jak stwierdził trener Iwanejko, 
jest jeszcze rozegranie kilku spotkań kontrol
nych z wyżej notowanymi rywalami. O rezulta
tach tych spotkań poinformujemy Państwa w 
następnych wydaniach TKA.

Roman WIKTOREK

mistrzostw Europy kadetów, zdobywca 4. 
miejsca w mistrzostwach świata kadetów w 
Teheranie. Duże postępy robią siatkarki, 
które grają w lidze m iędzywojewódzkiej i 
mają szansę walczyć o II ligę, młodzi siat
karze, pływacy, lekkoatleci, badmintoniści, 
strzelcy sportowi, tenisiści stołowi, koszyka
rze, triatloniści. -  Cieszy mnie osobiście 
fakt uruchomienia lodowiska „Azotor”, 
gdyż mam nadzieję, że może odrodzi się 
szkółka jazdy figuro w ej na lodzie, a 
może w przyszłości hokej -  dodaje pre
zes.

MM KS -  ja k  tw ie rd z i M arek  S k rzy 
d lewski -  pow sta ł dz ięki in ic ja tyw ie  k il
ku, jak  to nazw ał, „oszo łom ów ” , k tó rzy 
chcie li wśród kędzie rzyńskie j m łodzieży 
zaszczep ić  prócz s ia tków ki i p iłk i nożnej 
(które zdom inow a ły  loka lny sport) bak 
cyla sportów  może nieco mniej w idow i
skow ych, a le rów n ież  bardzo a tra k cy j
nych. P rezes po c ichu  liczy, iż zna jdą  
się dodatkow i sponsorzy, k tórzy pom o
gą utrzym ać Klub, i że dzięki ich pom o
cy uda s ię  z a ła ta ć  d z iu ry  budże tow e , 
które n ieustann ie  pow sta ją . Jeśli tak się 
nie stan ie , nie w iadom o, jak i los czeka 
ten K lub , w k tó rym  w ie le  m ło d z ie ż y  
może upraw iać (jeszcze) swoje u lu b io 
ne dyscypliny sportu . Mamy nadzie ję, że 
w szystko potoczy się po myśli prezesa 
i znajdą się p ien iądze  na da lszą d z ia ła l
ność.

Rom an W IKTOREK

poziomie, drużynę gorzowskiego Stilo- 
o sobie, mamy nadzieję, że zawodnicy,

spotkaniu, na gorąco, swoimi wrażeniami 
podzielił się z nami rozgrywający kędzie
rzyńskiej drużyny.

S ław om ir G erym ski (M o s to 
stal-Azoty): -  Był to bardzo ciężki mecz. 
Całe szczęście, że s to ją za nami kibice, 
którzy zawsze nam pomagają, nawet w te
dy, kiedy my już w ątp im y w zwycięstwo. 
Zwycięstwo w tym meczu ustawiło nas na 
kolejny etap. Będziemy się starać, by w tym 
roku wywalczyć ten upragniony złoty m e
dal.

O podsumowanie tego spotkania popro
siliśmy również kapitana gości.

Roman B artu zi (S tilo n  G orzów ): -
Mecz był bardzo zacięty, wyrównany. Przy 
odrobinie szczęścia wynik mógł być odwrot
ny. Nasza drużyna straciła w tym spotka
niu wszelkie szanse na walkę o pierwszą 
tró jkę. O sob iśc ie  uważam , że m istrzem  
Polski będzie Mostostal-Azoty, chociażby 
dlatego, że ma w składzie bardzo dobrego 
rozgrywającego.

Na konferencji prasowej tylko trener go
spodarzy miał dobry humor.

Jan Such (Mostostal-Azoty): -  Dzięki 
temu zwycięstwu możemy realnie myśleć 
o m istrzostw ie Polski. Fakt, że ostatnim i 
czasy brakuje nam w grze świeżości, ale 
spowodowane to jest przemęczeniem. Zre
w anżow aliśm y się S tilonow i za ostatn ią 
porażkę, gdyż na 13 rozegranych spotkań 
p rzegra liśm y ty lko  z n im i. T rener gości 
może m ieć chociaż  ty le  sa tysfakc ji, że 
wcześniej zdobył twierdzę w Kędzierzynie 
[śmiech -  red.].

W a ld e m a r W sp an ia ły  (S tilo n  G o
rzów ): -  Mój zespó ł obecn ie  jes t w do 
łku. P rzegryw am y końców ki setów. Tak 
to je s t, ja k  s ię  chce pogodzić  w ys tępy 
pucharow e  z ligą . P rzekona ł s ię  o tym  
Y aw al, p rze k o n a liś m y  się i my. O d n o 
śn ie  te j k ę d z ie rz y ń s k ie j tw ie rd z y , to 
w ca le  n ie je s t ona taka trudna do zdo 
bycia .

Tabela po rozegraniu pięciu spotkań II 
rundy:

m ecze
Bosman Morze 
M ostosta l-A zoty 
Czarni-W arka 
Stal-Hochland 
AZS Yawal 
Stilon Gorzów

punkty
9
9
8
7
6
6

sety
14-7
12-8
10-9
11-13 
9 -12  
7 -14

Roman W IKTOREK

Od Redakcji:
Dziękujemy siatkarzom za ciepłe sło

wa o TKA, a w szczególności Rolando
wi Dembończykowi, który stwierdził, że 
z w ielką przyjemnością czyta nasze ar
tykuły.
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Krzyżówka III
Poziomo: 4) towarzysz broni, współbojownik, 9) skrzynka na kwiaty, 10) członek Ko

ścioła ewangelicko-augsburskiego, 11) legenda, 12) usposobienie, 17) na czele wyższej 
uczelni, 19) dom mieszkalny w lesie, 22) Adam, historyk i poeta polski, 24) na końcu węd
ki, 27) choroba oczu, zaćma, 32) składnik marchwi, 33) działacz, 34) teren o płaskiej po
wierzchni, 35) roślina ozdobna.

Pionowo: 1) znawca, 2) wyrób, 3) cienka folia cynowa, 4) broń róży, 5) gatunek kiełba
sy, 6) główna tętnica, 7) krewny w linii męskiej, 8) głos męski, 13) łobuz, nicpoń, 14) pla
cek z ciasta drożdżowego, 15) forma, fason, 16) futro z tchórza, 18) nie orzeł, 20) wska
zówka, 21) tylna część statku, 23) bejca, 24) garderoba, 25) gorsząca awantura, 27) ude
rzenie dłonią, 28) puls, 29) pojazd jednośladowy, 30) wydatek, 31) rybka akwariowa.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy nadsyłać do końca lutego. Zwycięzca 
otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł.

Rozwiązanie krzyżówki nr I
Poziomo: odruch, spryt, elita, potwór, mlecz, berło, piasta, wrzód, tango, ozdoba, pa

pież, grono, pycha, meszek, cewka, senat, deszcz, wzrok, kakao, aparat.
Pionowo: drobiazg, urwisko, herbata, migrena, samowola, rzesza, trzoda, bogactwo, 

selekcja, potwarz, pomadka, posesja, spisek, ścinek.
Nagrodę otrzymuje Pani Maria Durka mieszkająca w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielo

nej 14. Po odbiór nagrody proszę zgłosić się w kasie głównej po 20 lutego.
FRANT

Kronika MZZ Pracowników ZAK S.A.
Dyrektor Generalny
ZA „Kędzierzyn” S.A.
Dotyczy: wykorzystania w ZA „Kędzie

rzyn” S.A. Zakładowego Funduszu Świad
czeń Socjalnych.

Wprowadzony przez Zarząd ZA „Kędzie
rzyn" S.A. zmieniony regulamin podziału 
ZFŚS na rok 1997 był oprotestowany przez 
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pra
cowników ZA „Kędzierzyn” S.A. jako nie słu
żący ani interesom Załogi, ani też Zakładów.

Wypoczynek Załogi ma dla Zakładu rów
nież wartość ekonomiczną. Zgodnie z naszy
mi przewidywaniami i ostrzeżeniami niewiel
ki odsetek pracowników skorzystał z wcza
sów -  co obrazuje załączone zestawienie z 
ostatnich trzech lat.

MZZ Pracowników ZA „Kędzierzyn” S.A. 
stoi na stanowisku, iż eksperyment w zakre
sie podziału ZFŚS poniósł całkowite fiasko. 
Podzielone dla wszystkich pracowników środ
ki finansowe okazały się dla większości na
szej Załogi daleko niewystarczające, aby sko
rzystać z wczasów rodzinnych.

Zakłady powinny dbać o to, aby jego pra
cownicy mieli możliwość wypoczynku, co ma 
bardzo istotny wpływ na wydajność pracy i 
absencję chorobową. Wobec zaistniałej sytu
acji zachodzi konieczność przyjęcia takich 
rozwiązań w zakresie wykorzystania ZFŚS, 
aby środki zostały wykorzystane na świadcze
nia w postaci faktycznego wypoczynku Zało
gi, między innymi w naszym DW „Azoty” w 
Ustce.

Powinniśmy korzystać z własnych boga
tych doświadczeń z lat ubiegłych, jak i z roz
wiązań obowiązujących np. w ZA Puławy, 
Oświęcim, Zdzieszowice czy w Hucie Kato
wice, a także z pozytywnych przykładów kra

jów zachodnich (w załączeniu kserokopia).
Nasze propozycje rozwiązań mają na celu 

pogodzenie oczekiwań zarówno tej części 
Załogi, która chce skorzystać z czynnej for
my wypoczynku w postaci wczasów rodzin
nych, jak i tej części Załogi, która zamierza 
organizować sobie wypoczynek we własnym 
zakresie (tzw. wczasy pod gruszą).

Uważamy, iż nie wymagają zmian spraw
dzone w praktyce i dotychczas stosowane 
formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Odwołujemy się do oświadczenia Pana 
Dyrektora złożonego dnia 9.04.1997 r. na 
posiedzeniu Zarządu Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowników ZA „Kę
dzierzyn” S.A. z udziałem Przewodniczących 
Związkowych Grup Wydziałowych, w którym 
Pan zapewnił, że jeżeli nastąpi spadek licz
by pracowników korzystających z wczasów, 
to wrócimy do rozwiązań regulaminu ZFŚS 
obowiązującego w 1996 roku.

Biorąc pod uwagę stan środowiska, w 
którym przyszło nam żyć i pracować, wspól
nym obowiązkiem Zarządu ZA „Kędzierzyn” 
S.A. i Związków Zawodowych jest zadbanie
0 to, aby pracownicy mogli regenerować siły
1 zdrowie między innymi korzystając z DW 
„Azoty” w Ustce, na którego remont przezna
czono ogromne środki.

Zarząd ZA „Kędzierzyn” S.A. wprowadza

jąc w 1997 roku nowy regulamin ZFŚS prak
tycznie pozbawił większość Załogi możliwo
ści korzystania z DW „Azoty" w Ustce.

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż przed
staw ione argumenty przemawiają jedno
znacznie za koniecznością przyjęcia takich 
rozwiązań w zakresie podziału ZFŚS, które 
rzeczywiście służyć będą naszej Załodze, jak 
również Zakładom.

MZZ Pracowników ZA „Kędzierzyn” S.A. 
ma głęboką nadzieję, że Związek Zawodowy 
„Solidarność” także przeanalizuje wykorzysta
nie ZFŚS w 1997 roku, wyciągnie wnioski i 
podzieli nasze stanowisko w sprawie zmiany 
regulaminu ZFŚS na 1998 rok.

Prezydium Zarządu 
Międzyzakładowego Związku 

Zawodowego 
Pracowników Zakładów Azotowych 

„Kędzierzyn” S.A.

Stanowisko Prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 
z 28 stycznia 1998 r. 
w sprawie wcześniejszych emerytur 

W ostatnich miesiącach 1997 r. na wnio
sek wielu organizacji związkowych posłowie 
Zespołu Posłów i Senatorów Związkowych 
zgłosili projekt nowelizacji ustawy o zatru
dnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Nowelizacja miała na celu przedłużenie 
prawa do nabywania wcześniejszej emery

tury dla pracowników zwalnianych z przy
czyn ekonomicznych posiadających staż: 35 
lat kobieta i 40 lat mężczyzna. Posłow ie 
AWS uniemożliwili wprowadzenie tych prze
pisów w życie, odrzucając projekt tej usta
wy na posiedzeniu komisji sejmowej w gru
dniu ub.r. Ponieważ 1 stycznia br. utraciły 
moc przepisy o wcześniejszych em erytu
rach, inicjatywa ta stała się bezprzedmioto
wa.

W związku z powyższym posłowie OPZZ 
złożyli kolejną inicjatywę, która ma na celu 
zwiększenie wymiaru i korzystniejszych wa
runków do nabycia świadczeń przedemery
talnych jako rozwiązania częściowo rekom
pensującego brak wcześniejszych emerytur.

Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych należy zatem dopro
wadzić do:

-  wzrostu świadczeń przedemerytalnych 
wypłacanych z Funduszu Pracy;

-  ponownego wprowadzenia do ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin upoważnienia do wprowadzania przez 
rząd wcześniejszych emerytur.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumie
nia Zw iązków Zaw odowych zobow iązuje 
Zespół Posłów i Senatorów Związkowych do 
uwzględnienia powyższych kwestii w pra
cach legislacyjnych Komisji Polityki Społecz
nej.

Prezydium OPZZ

Ośrodek wypoczynkowy 1995 rok 1996 rok 1997 rok
pracownicy i 
członk rodziny

emeryci i renciści 
i członk. rodziny

pracownicy i 
członk rodziny

emeryci i renciści 
i członk rodziny

pracownicy i 
członk rodziny

emeryci i renciści 
i członk rodziny

DW „Azoty” w Ustce 740 48 891 30 269 8
OSW Gródek n/Dunajcem 138 19 153 30 131 28
Zakopane - . 66 5 - -

Dopłaty do wczasów w jedn.obcych 164 24 202 18 80 19
Razem 1 042 91 1 312 83 480 55

Sanatorium dla matki z dzieckiem 196 34 229 20 225 75
Sanatorium dla dorosłych 80 25 56 94 18 8
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ZDROWA ZABAWA
Losy lodowiska „Azotor” były w rękach rajców miasta do końca stycznia. Dzieci i m ło

dzież szkolna do ostatniego dnia nauki nie była pewna, czy w czasie ferii zimowych bę
dzie można z niego korzystać. To spowodowało, że przez pierwsze dni frekwencja na 
lodowisku była nieco mniejsza niż w innych latach o tej porze.

Pocztą pantoflową szybko rozeszła się wiadomość, że lodowisko jest czynne i z dnia 
na dzień cieszyło się coraz większym powodzeniem. Nawet przy nieco większym mrozie 
zabawa na lodzie jest zdrowa i sprawia młodzieży wiele przyjemności.

TAP

KARNAWAŁ W PEŁNI

Chyba nie ma sali, świetlicy czy domu kultury, w których przynajmniej raz w karnawa
le nie odbył się bal, a przynajmniej skromna karnawałowa potańcówka. Bawią się doro
śli, młodzież i dzieci. 30 stycznia w przedszkolu w Bierawie odbył się wielki bal przebie
rańców dla dzieci. Przygotowania rozpoczęto znacznie wcześniej. Mamy i babcie doło
żyły wszelkich starań, by ich pociechy mogły na kilka godzin zamienić się w ulubione 
postacie, wyróżniać się wśród koleżanek i kolegów. O resztę postarała się pani dyrektor 
oraz opiekunki z przedszkola.

Zabawa była świetna. Wśród uczestników balu był Zorro, klaun, Pipi, czarodziejka, 
śnieżynka, kaczusia, księżniczka, cyganka oraz wiele, wiele innych znanych postaci.

Tekst i zdjęcie: Tadeusz PŁÓCIENNIK

Uczeni w...
Z młodzieńczych, a może nawet z dziecięcych lat przypomniał mi się fragmendk o Koperni

ku. Jeśli dobrze pamiętam, brzmiał tak: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało 
plemię”. Może się mylę, że tak napisano, w końcu pamięć jest zawodna. Dlaczego akurat ten 
fragmendk przypominam? Otóż mam wrażenie, że w naszym Zakładzie astronomów (może 
jednego, jedną) mamy. I to co najmniej pokroju mistrza z Fromborka.

Dostałem (rzecz jasna „na mieście") Azotowy kalendarzyk formatu karty kredytowej. Było to 
pod koniec stycznia. Niby rzecz bez znaczenia, a jednak... Koleżanka ze złośliwym uśmiechem 
wręczając mi ten drobiażdżek spytała: -  Ile dni ma styczeń? Czujnie odrzekłem, że tyle, co za
wsze. Ale to jej nie wystarczyło: -  A konkretnie? Człowiek kiedyś uczył się w szkole, więc wie, że 
styczeń zawsze ma dni trzydzieści jeden. W odróżnieniu od takiego choćby lutego, który nie tyl
ko że ma mniej dni, to jeszcze nie zawsze tyle samo.

Okazało się jednak, że się pogrążyłem. Spytała jeszcze, czy jestem pewien, że tak właśnie 
jest. Potwierdziłem. I wtedy poledła, bym sprawdził to na kalendarzyku, który przed chwilą do
stałem. Zdrętwiałem. Styczeń Anno Domini 1998 miał dni... 25 (słownie: dwadzieścia pięć). Ktoś 
na lewo sprzedał, sprezentował sześć dni?! Komu?! Za co?!

Nie wiem, co z sobą robić. Starszy jestem czy młodszy o ten czas? Zapłacą czy nie zapłacą 
za ten tydzień? W robocie byłem, ale może się nie należało. A co z tymi, którzy stosują kalenda
rzyk małżeński albo, nie daj Boże, poza... A co z innymi terminami?

I wstydu można najeść się do syta. W czasie, a może w niedoczasie.
ANACHORETA

darowizny, a zaświadczenia takie będzie 
wydawał Dział Rachub wraz z informacją 
PIT-11 lub PIT-40. Oczywiście z możliwości 
jakiegokolwiek odliczenia od podstawy opo
datkowania mogą skorzystać jedynie osoby 
rozliczające się z urzędem skarbowym oso
biście, a nie przez zakład. Przypominamy, 
że termin rozliczenia minionego roku upły
wa 30 kwietnia.

** *

Awansowali od 1 stycznia 1998 r.:
Joanna Dubielczyk -  na stanow isko 

kierownika Działu Rachunkowości Kosztów.
Marian Korczyński -  na stanowisko kie

rownika Biura Polityki Personalnej.
Elżbieta Rutkowska -  na stanowisko 

kierownika Zespołu ds. Obsługi Organiza
cyjno-Administracyjnej w Biurze Zarządu.

Bożena Wolańska -  na stanowisko kie
rownika Działu Inwentaryzacji.

KOMUNIKATY
Już o lecie
Jeszcze nie minęła zima, ale już najwyż

szy czas pomyśleć o lecie i tegorocznym 
urlopie.

W najbliższym numerze zamieścimy bo
gatą ofertę możliwości spędzenia tegorocz
nego urlopu, którą przygotowuje już Dział
Socjalno-Mieszkaniowy.

* * *

Odlicz pomoc powodzianom
Pracownicy, którzy podpisali deklarację 

o potrącaniu z wynagrodzenia dobrowolnej 
składki na rzecz powodzian, mogą te kwo
ty odliczyć sobie od podstawy opodatkowa
nia w ramach rocznego zeznania podatko
wego za miniony rok jako darowiznę na cele 
społeczne. Warunkiem takiego odliczenia 
jest posiadanie zaświadczenia o dokonaniu

Reporterski plon

W Miejskim Ośrodku Kultury przy alei Jana Pawła I I  30 stycznia bieżącego roku otwarta 
została wystawa fotografii pt. „Dom”. Jej autorem jest Daniel Nurzyński -  kierownik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Na blisko 30 fotogramach wybranych ze 180 zdjęć przedstawił on kolejne etapy powstawa
nia w Cisowej osiedla dla powodzian. Całość tej dokumentacji wykonana została w ciągu 3,5 
miesiąca: od wbicia w ziemię pierwszej łopaty pod wykopy fundamentów do momentu przeka
zania mieszkań lokatorom.

W otwarciu wystawy uczestniczyli prezydenci miasta oraz pracownicy wydziałów UM, którzy 
doglądali budowy osiedla. Byli też przedstawiciele firm budowlanych.

Wystawę można oglądać w holu MOK do końca lutego br.
Daniel Nurzyński znany jest również ze zdjęć publikowanych na łamach „Serwusa” i tygodni

ka „Echo gmin”. Od kilku lat dokumentuje za pomocą aparatu fotograficznego wszystkie waż
niejsze wydarzenia w naszym mieście. Fotografuje już wiele lat. Pierwsze zdjęcie zrobił w wieku 
ośmiu lat rosyjskim aparatem Czajka. Do tej pory miał kilka wystaw indywidualnych. Niedawno 
swoje prace prezentował na wystawie w zamku w Mosznej.

Tekst i zdjęcie Bogusław ROGOWSKI

„Azotor” znów czynny
W poprzednim numerze gazety wyrażaliśmy jeszcze wątpliwość, czy dojdzie do 
szybkiego porozumienia między kierownictwem naszych Zakładów a Zarządem 
Miasta w sprawie przejęcia „Azotom” i czy młodzież będzie mogła korzystać z 
lodowiska ieszcze podczas obecnych ferii zimowych.

Dzisiaj z satysfakcją możemy poinformo
wać, że po trudnych negocjacjach obydwie stro
ny ustaliły warunki, na jakich miasto przejmie od 
„Azotów” wspomniane obiekty sportowe. 31 
stycznia na tafli lodowiska, na której już ślizgali 
się łyżwiarze, nastąpiło oficjalne przekazanie 
umowy między obydwoma zarządami. Prezes 
Józef Sebesta, wręczając prezydentowi Miro
sławowi Borzymowi tekst porozumienia, wyra
ził przekonanie, że „Azotor” zbudowany przez 
Zakłady Azotowe będzie nadal służył mieszkań
com Kędzierzyna-Koźla, choć przechodzi w

gesuę nowego wrascicieia. Mirostaw oorzyni 
podziękował za ten prezent dla miasta, doda
jąc, że wybudowanie od podstaw takiego obiek
tu kosztowałoby duże pieniądze.

W umowie Zarząd naszych Zakładów zobo
wiązał się przeznaczyć 140 tys. zł na remont 
obiektów, którym zajmie się już Zarząd Miasta.

Przy okazji członkowie obydwu zarządów 
wspomnieli, jak dużo inwestycji socjal- 
no-kulturalnych zrealizowały ,Azoty” w mieście. 
Zastanawiano się też, co zrobić z nie dokończo
nym budynkiem krytego lodowiska.

______________________  P
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Największa grupa pracowników, którzy skorzystali z 
przysługujących im uprawnień emerytalnych, odeszła 
z Zakładów z końcem 1997 r. Z tego powodu na 
przełomie roku w w ie lu  m iejscach żegnano  
koleżanki, kolegów. Przyszli emeryci ostatni raz 
oficjalnie na terenie Zakładów spotkali się z 
kierownictwem i współpracownikami. Formy spotkań 
były bardzo różne, zależały od inwencji kierownictwa 
i przyszłych emerytów.

W Z ak ładz ie  E ne rge tyk i k ie ro w n ik  Adam  G o lonka  
poprosił w szys tk ich  p rzysz łych  em ery tów  na w s p ó l
ne spotkan ie . P rzyby ło  k ilka na śc ie  osób. D la k a żd e 
go zna lazło  s ię c ie p łe  s łow o, k ró tk ie  p rzy p o m n ie n ie  
ż yc io rys u  z a w o d o w e g o , z a s łu g  d la  Z a k ła d ó w  i 
w spó łp racow n ików , a na pam ią tkę  rów n ież  p isem ne  
podziękow an ie  za la ta  pracy, p odp isane  p rzez  p re 
zesa Zarządu Z a k ła d ó w  A zo tow ych  i k ie ro w n ik a  Z a 
kładu E ne rge tyk i.

cd. na str. II

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. 

wszystkim odchodzącym na emeryturę pragnę złożyć podzię

kowanie za lata rzetelnej pracy dla dobra naszej firmy, za za

angażowanie i serce, jakie włożyliście w budowanie coraz no
wocześniejszego i przyjaznego otoczeniu Zakładu.

W tej niecodziennej chwili pragnę wszystkim naszym eme

rytom złożyć życzenia wielu pogodnych lat życia w zdrowiu i 

szacunku społeczeństwa. Jednocześnie jestem przekonany, że 

nie jest to całkowite rozstanie z Zakładami. Ze swej strony 

mogę obiecać, że będziemy o Was pamiętać!
Prezes Zarządu 

Józef Sebesta

EMERYCI
W listopadzie 1997 r. na emerytury odeszli:

Robert Błazenek -  kierowca autocysterny ES-5, Marian 
Piech -  inspektor nadzoru IP-3, Jan Moskwa -  automatyk PM 
11-5, Genowefa Siudem -  laborant PO-2, Jan Stobiecki -  
elektromonter pogotowia sieciowego PO-5, Emilia Niewiadom
s ka -laborant P Z 13-1.
W grudniu 1997 r. na emerytury odeszli:

Grażyna R u s in -referent admin. NR, Henryk Daniel-s ta r
szy wartownik NL, Zygmunt Mitura -  kierownik zespołu NB, 
Kazimierz Pacan -  specjalista ds. kontroli gospod. NW, Kazi
mierz Chomentowski -  starszy wartownik NL, Norbert Wy- 
pchol -  kierowca sanitarki ES-5, Józef Kardas -  mechanik poj. 
samochod. ES-3, Emilia Sałek -  asenizator EA, Janina Pia
secka -  kucharz EA, Aniela Skrepnicka -  operator ekspedy
cyjny EK-1, Bogumiła Baranowska -  operator ekspedycyjny 
EK-1, Leonarda Bankiewicz -  asenizator ES, Helena Kapi- 
ca -  rob. magazynowy EZ-1, Jerzy Koprowski -  kierowca 
samoch. dężarow. ES-5, Maria Pohl -  rob. magazynowy EZ-5, 
Rajnhard Chyła -  tokarz EK-2, Maria Wiktorek -  rob. maga
zynowy NE, Marianna Jagodzińska -  księgowa ES-4, Emilia 
Dymińska -  kucharz EA-1, Stanisław Drygajło -  spec. ds. 
marketingu EM, Brygida Bienia -  referent ds. sprzedaży EH, 
Zbigniew Paśnicki -s t . mistrz EZ, Stanisław Powęska -d ia 
gnosta kontroler ES-2, Werner Samson -  rob. transportowy 
EZ-3, Anna Gawlica -  rob. magazynowy EZ-3, Jan Plata -  
kierowca autocysterny ES-5, Stanisław Lichorobiec -  dyspo
zytor zmiany ES-5, Krystyna Wit -  referent ds. zaopatrzenia 
EZ, Władysław Jasiński -  referent ds. inwentaryzacji GM, Zofia 
Smolińska -  spec. księgowy GM, Władysław Żak -  kierow
nik działu PG, Marianna Kondur -  spec. ds. org. księg. GK, 
Herbert Krasówka -  kier. Działu FG, Cecylia Domagała -  
asystent IL-1, Krystyna Świderska -  laborant IL-1, Jolanta 
Owsianik -  technolog IL, Maria Tomczyk -  laborant IL-1, Ma
ria Szydłowska -  referent admin. NI. Alfred Borecki-inspek
tor nadzoru IP-3, Bronisław Kostek -  inspektor nadzoru IP-3, 
Zbigniew Sacharczuk-inspektor nadzoru IP-3, Zofia Wilczek 
-  technolog IL. Izabela Skurkiewicz -  spec. ds. wdrożeń IT,

cd. na str. II
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Józef Brudnowski -  maszynista masz. oczyszcz. ście
ków PE-7, Mirosława Jodziewicz -  aparatowa PZ-6, Łu
cja Zielazkiewicz -  telefonistka TR-5, Waldemar Maje- 
wicz -  monter mechanik PE-5, Jan Bieńko -  operator 
przenośników PE-5, Jan Kiciński -  ślusarz PO-5, Maria 
Głuszek -  aparatowy prod. gazów techn. PZ-6, Janina 
Wiśniewska -  galwanizer MA, Ryszard Kukiełka -  kon
troler techniczny DK-1, Zygfryd Tłuk -  ślusarz remonto
wy MA, Józef W ojnarowski -  ślusarz remontowy MM, 
Oskar Blaschta -  wytaczacz ołowiu MM, Rainer Pośpiech
-  ślusarz MM, Władysław Petruc -  st. mistrz MM, Paweł 
Ćwielong -  inspektor nadzoru MP, Rudolf Rieger spawacz a 
gazowy PE-10, Rudolf Rassek -  kierowca-monter PE-7, 
Magdalena Kraczkowska -  asystent PE-8, Zenon Micha
lak -  maszynista masz. oczyszcz. ścieków PE 7-1, Hen
ryk Steier -  ślusarz PK-2, Zbigniew Kłosowski -  mistrz 
PK 2-1, W anda Butrym  -  laborant PK 3-1, Krystyna  
Adamczyk -  laborant PK 3-1, Bogdan Zarychta -  spe
cjalista ds. marketingu PM, Stefan Krajczyk -  aparatowy 
PM-8, Helena K ozielska - la b o ra n t PM 10-1, Franciszek 
Tłuczykont -  ślusarz rem. PM 11-5, Władysław Samso
nowicz aparatowy PO-4, Karol W enert -  mistrz PO-4, Ru
dolf Wydra -  aparatowy prod organ. PO-4, Józef Pieczy- 
kolan -  specjalista technolog PO-5, Józef Szefer -  tokarz 
PO-5, Krystyna Łyko -  asystent dyspozytora PP, Andrzej 
R y c h e l-aparatowy PZ-10, Edward Kwoka -  mistrz zmia
ny PZ-10, Paweł Skrzypek -  mistrz zmiany PZ-10, Kry
styna Babut -  aparatowy prod. nawozów sztucz. PZ-11, 
Stanisława Adam czyk -o p e ra to r urządzeń d.f. i p. PZ-12, 
Stanisław Kaczm arczyk-k ie row n ik  wydziału PZ-12, Wła
dysława Wilczek -  aparatowa PZ-6, Henryka Klimek -  
aparatowa prod. gazów techn. PZ-6, Stefania Samsono
wicz -  aparatowa PZ-6, Anastazja Piotrowska -  apara
towa PZ-6, Brunon Blachucik -  aparatowy prod. gazów 
syntez. PZ-7, Stefan Cypek -  aparatowy PZ-7, Renata 
Renchen -  operator pomp i sprężarek PZ-8, Jan Hasie- 
wicz -  aparatowy PZ-9, Franciszek Majkut -  operator 
pomp i sprężarek PZ-9, Eryka Majcher -  laborant PZ 13-2, 
Edward Jodziewicz -  ślusarz remontowy PZ 14-3. Kazi
mierz Grąziowski -  tokarz PZ 14-2, Ernest Krajczy -ślu
sarz rem. PZ 14-4, S tan is ław  K lim ek -  ś lusarz rem. 
PZ14-4, Jerzy Markieton -  tokarz PZ 14-4, Ewald R u s -  
tokarz PZ 14-4, Jerzy Bujak -  ślusarz PZ 14-4, Jan Wie
czorek -  elektromonter TR-4, Maria Niedziela -  referent 
ds. dalekopisu TR-5, Janina Bąk -  telefonistka TR-5, Anna 
Lis -  monter konserwator urz. telekom. TR-5, Werner Ja- 
nissek -  elektromonter TR-6, Czesława Kojder -  elektro
monter TR-7, Henryka Apostel -  e lektrom onter TR-7, 
Maria Skopek -  kontroler techniczny DK-1, Ginter Przy
była -  ślusarz rem. MM, Józef Morawin -  ślusarz rem. 
MM, Alojzy Polok -  mistrz zmiany PE-4, Paweł Bieniek
-  maszynista stacji pomp wodoc. PE-7, Manfred Juretz- 
ka -  aparatowy procesów kond. chem. PK-1, Antoni Pa
nek -ap a ra to w y  PK 1-2, Stanisława Ragucka -  apara
towa PK 1-3, Krystyna Rusin -  laborant PM-10, Broni
sław Wrześniowski -  ślusarz rem. PM 11-5, Dorota Cho
lewa -  aparatowa PO-4, Sylwester Kocoń -  spec. ds. li
kwidacji nieczynnych instal. PZ, Weronika Szczęsna -  
aparatowa prod. kwasów nieorg. PZ-10, Stanisław Szara- 
niec -  aparatowy PZ-10, Cecylia Gurtatowska -a s e n i-  
zator PZ-11, Bernadeta Kłosowska -  aparatowa PZ-12, 
Franciszek Siciak -  aparatowy PZ-6, Hieronim Kukliń
ski -  mistrz zmiany PZ-9, W ładysław Litwin -  operator 
urządz. chłodn. PZ-9, Urszula Simon -  operator pomp i 
spręż. PZ-9, Franciszka Baron -  laborant PZ 13-2, Tere
sa Kaduk -  laborant PZ 13-2, Joachim Cholewa -  elek- 
tomonter PZ 14-5, Tadeusz Wróbel -  specjalista ds. go- 
spod. smarami TM, Tadeusz Fąferek -  specjalista ds. 
pomiarów TU-2, Jan Wycisk -  cieśla PE 10-1, Stanisław  
C h la s ta w a -elektromonter PE-10, Krystyna S zczygieł-  
operator u.d.p. i f. PZ-12, Maria Malik -  brakarz PZ 13-2, 
Krystyna Sulowska -  aparatowa PK 1-2, Krystyna Bu
rzan -  laborant PK 3-1 , Urszula Wołowska -  laborant PK 
13-2. Edward Loch -  specjalista ds. pomiarów DK,

cd. na str. III

POŻEGNANIA Z ZAKŁADAMI
cd. ze str. I
Ze względu na duży rozrzut w terenie stanowisk pracy 

Zakładu Energetyki niektórzy dopiero na ostatnim spotka
niu nieco bliżej się poznali. Nie był to jednak koniec poże
gnań u energetyków. Koleżanki i koledzy z brygady -  wy
działu też się upominali, chcieli pożegnania. Były w ięc skro
mniejsze przy kawie i ciastku na terenie Zakładów lub nie
co weselsze za bramą. Po wielu latach wspólnej pracy trud
no było się rozstać, pogodzić z faktem, że kogoś zabrak
nie na stanowisku obok lub z drugiej strony, że nie trzeba 
do firmy na szychtę spieszyć.

Inaczej było w pionie finansowym. Przyszłe emerytki i 
emeryt chcieli mieć swoje pożegnania, po to, by z każdym 
z dotychczasowych współpracowników z ostatnich lat (cza
sem proszono też „wcześnie jszych” emerytów) spędzić 
chociaż symboliczną godzinkę. Pożegnalne spotkania dzie-

W styczniu dwie pary -  mieszkańcy Bierawy, byli 
pracownicy Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” -  
obchodziły jubileusz złotych godów małżeńskich.

Olga i Eugeniusz Kędzierowie pobrali się 9 stycznia 1948 
r. M ieszkają na Nowym Osiedlu nr 3 w Bierawie. Obydwo-

I WSPÓŁPRACOWNIKAMI
lono na ra ty -g ru p y . Trudno było odmówić takim indywidu
alnym prośbom, życzeniom.

W szystkim spotkaniom  towarzyszyły ciepłe, życzliwe 
słowa podziękow ania , kw iaty, często  też upom inki od 
współpracowników. Pod płaszczykiem wspomnień o za
bawnych zdarzeniach z m inionych lat często ukrywano 
wewnętrzną zadumę, swoisty rachunek sumienia z lat pracy 
w Zakładach Azotowych.

Nie wszystkie spotkania opiszemy w tym miejscu, było 
ich tym razem zbyt wiele. Gazeta stałaby się zbyt senty
mentalna, nostalgiczna. Na oddzielnym wykazie przypo
mnimy za to, kto osiągnął uprawnienia do emerytury i roz
stał się z Zakładami, a do wszystkich życzeń dla emerytów 
redakcja „Trybuny Kędzierzyńskich Azotów” dodaje: żyjcie 
długie lata w zdrowiu na zasłużonej emeryturze.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz PŁÓCIENNIK

je pochodzą z dawnych Kresów Wschodnich, nawet z tej 
samej parafii. Wysiedleni po zakończeniu wojny z rodzin
nych stron, przyjechali do Bierawy. Los sprawił, że nawet 
w tym samym transporcie. Tutaj poznali się bliżej, zdecy
dowali razem założyć rodzinę.

cd. na str. III
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OZŁOCIŁO W BIERAWIE
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Pan Eugeniusz po przyjeździe na Śląsk podejm ował 
różne, początkowo dorywcze, sezonowe prace. W pobli
skiej cukrowni „Cerekiew” w Polskiej Cerekwi przepraco
wał kampanie lat 1947,1948 i 1949. Od stycznia 1950 r. 
podjął pracę w Zakładach Azotowych „K ędz ie rzyn” . W 
„Azotach" pracował do końca grudnia 1982 r., tj. do dnia 
odejścia na emeryturę. Przez cały ten okres pracował w 
jednostkach remontowych jako ślusarz, monter, konser
wator.

Pani Olga po ślubie zajęła się domem i dziećm i, a gdy 
one podrosły, też poszła do pracy w „Azotach”, by pomóc 
mężowi w utrzymaniu rodziny. Zaczynała pracę w 1965 r. 
jak mąż w Zakładzie Energetyki -  kończyła w 1985 r. na 
Wydziale Azotynów.

Mają troje dzieci (córkę i dwóch synów), którzy obda
rzyli ich szóstką w nuczą t i dwójką praw nucząt. Córka 
Maria wyjechała do Zabrza i tam założyła rodzinę. Syn Ka
zimierz, jak  kiedyś rodzice, jest pracownikiem Zakładów 
Azotowych, mieszka z rodziną w Kędzierzynie. Najm łod
szy z rodzeństwa, syn Stanisław, założył rodzinę i pozo
stał przy rodzicach w Bierawie.

Jak żyją, jak się czują dostojni Jubilaci?
-  Mamy swój domek, kawałek ogródka i do lasu blisko. 

Najmłodszy przy nas został i tak sobie żyjemy w zgodzie. 
Sąsiadów na osiedlu też mamy dobrych. O, niech pan po
patrzy za okno -  nasz sąsiad Dziwiński idzie. W zeszłym 
roku z żoną obchodził rocznicę ślubu. Za nimi, kawałek 
dalej, Macalikowie mieszkają. Paweł już na emeryturze, 
a Gerdzia jeszcze pracuje. Na pewno też ich pan zna. Co 
tu w ięcej mówić, czego sobie życzyć? Byle zdrowie dop i

sało, to można tak żyć, z życia się cieszyć. Już pan idzie? 
Szkoda. Można by jeszcze trochę powspominać o „Azo
tach” , o wspólnych znajomych. Proszę nas jeszcze odwie
dzić, opowiedzieć, co w firm ie nowego.

Regina i Zygm unt Jackow ie pobrali się 29 stycznia 
1948 r. M ieszkają w B ieraw ie  przy ul. Kościelnej 2 na 
wprost szkoły podstawowej, która od 20 lat nosi imię ojca 
Jubilata -  Juliusza Jacka. O jciec przez cały okres lat m ię
dzywojennych był upartym bojownikiem o polskość Ś lą
ska. Za to z całą rodziną był szykanowany przez w ładze 
n iem ieckie, a w czasie okupacji przebywał w obozach 
koncentracyjnych i w ięzien iach . O jciec zginął na kilka 
m iesięcy przed wyzwoleniem.

Przed wojną rodzina Jacków mieszkała w Dziergowi- 
cach. Ojciec Juliusz pracował w kopalniach Śląska, by za
robić na utrzymanie licznej rodziny.

Pan Zygmunt od czerwca 1946 r. pracował jako straż
nik, a później zastępca komendanta Straży Przemysłowej 
przy zabezpieczeniu obecnych terenów Zakładów Azoto
wych. Następnie w 1954 r. krótko jako mistrz pakowni W y
działu Saletrzaku, a od czerwca 1954 r. aż do odejścia na 
emeryturę w 1977 r. na różnych stanowiskach w Dziale 
Kadr.

Pan Zygmunt w czasie wojny dzie lił losy ojca w obo
zach koncentracyjnych i w ięzieniach. Po wojnie poszedł 
w jego ślady pod względem zaangażowania w działalność 
społeczną. W Zakładach Azotowych przez dwie kadencje 
był zastępcą przewodniczącego Rady Zakładowej, przez 
w ie le  la t p racow a ł w z a rzą d z ie  Kasy Z apom ogo 
wo-Pożyczkowej.

cd. na str. IV

W ładysław Kustra -  mistrz zmiany PZ-10, Józef Mu- 
siałek -  m istrz PZ 14-4, Maria K a lis z - laborant PE-8, 
Józef W ieloch -  maszynista pomp wodoc. PE-7, Anna 
Madorska -  aparatowa PM-8, Rita Zgraja -a sy s te n t PK-3, 
Alina Zdonek -  aparatowa PZ-9, Krystyna R a b ia k -apa
ratowa PZ-9, Eugeniusz Mołdowa -  aparatowy PZ-10, 
Edward Kowalski -  elektromonter PZ 14-5, Henryk Wilk 
-  operator pomp i spręż. PZ-8, Edward Górka -  aparato
wy PZ-9.

JUBILACI
W listopadzie 1997 r. swój jubileusz pracy obchodzili: 

40-lecie
Karol Barth -  k ie row n ik  robót IP-3, R obert B łaze-

nek -  k ie row ca autocysterny, Tadeusz F ąferek  -  spe
c ja lis ta  ds. pom iarów  TU-2, Henryk S te ie r -  ś lusarz 
rem. PK-2.

35-lecie
G rzegorz Gaw or -  dyrektor rozwoju, Stanisław  Gu- 

d a n ie c -s t .  m istrz PM-11, Bronisław  Jaroński -  e lek 
trom on te r m aszyn wir. TR-7, Kazim ierz W arzecha -  
m istrz zm iany PK-1, Maria W iktorek -  robo tn ik  m aga
zynowy EH, Krystyna W it -  ref. ds. zaopatrzen ia  EZ-2, 
M arian N iebud ek -  aparatow y PM-8 (we w rześn iu ).

30-lecie
Bogdan Baczyński -  stokażowy PZ-9, Jerzy Bębe

nek -  opera to r-konserw ator ND, Helena H orniak -  wy- 
c inacz  u s zc ze le k  MM, Jó zef K u c h a rc z y k  -  m is trz  
zm iany PO-4, K azim iera  K ucharczyk -  apa ra tow a  
prod. gazów  techn. PZ-6, Tom asz M ichalak -  m istrz 
zm iany PO-4, S tan is ław  Nowak -  m aszyn is ta  kotła  
PE-5, H enryk W ójcicki -  st. m is trz  PZ-9.

25-lecie
Andrzej Barucha -  ś lusa rz -konse rw a to r E A-1, Ry

szard B rajtkopf -  ś lusarz rem. PK-2, C ecylia  Czer- 
kawska -  spec ja lis ta  ds. INTE, H alina  F lorek  -  apa 
ratowa prod. dośw iadcz., W iktor H nida -  s te row n iczy 
PZ-7, Andrzej Jagodziński -  w a rto w n ik  NL, W iesław  
M arszałek -  k ierow ca sam. osobow., U rszu la  Moch -  
labo ran t PK-3, K azim ierz  N ow ak -  spaw acz  e lektr. 
PE-10, H elm ut O w czarek -  au tom a tyk  PM-11, Józef 
Pietroński -  szef produkcji PZ, M anfred Proske -  k ie 
rowca ES-5, S tan isław  S krzyp iec  -  e lek tron ik  TU-4, 
Jadw iga S odzaw iczny -  e le k tro m o n te r m aszyn wir. 
TR -7, Jan Szajna -  k ie row n ik  dz ia łu  IT.

W grudn iu  swój jub ileusz  p racy obchodz ili: 
45-lecie
Oskar B laschta -  w ytaczacz o łow iu , b rygadz is ta  

MM, S tan is ław  C hlas taw a -  e le k tro m o n te r PE-10, 
Henryk Daniel -  st. w artownik NL, Stanisław  Drygajło
-  spec. ds. m arketingu EM-3, W erner Jan Jan issek  -  
e lek trom on te r TR-6, Herbert K rasów ka -  kier. Działu 
FG, H ie ro n im  K u k liń s k i -  m is trz  z m ia n y  P Z-9 , 
Edward Kwoka -  m istrz zm iany PZ-10, Edward Loch
-  spec. ds. pom iarów  DK-1, Zenon M ichalak -  m aszy
n ista, b rygadz is ta  PE-7, Antoni Panek -  apara tow y 
P K -1 , R udolf R iegel -  spawacz gazowy, bryg. PE-10, 
Paweł Skrzypek -  m istrz zm iany PZ-10, Jan W ycisk
-  c ieśla PE-10, Henryk W ilk -  ope ra to r s te row n iczy 
PZ-8.

cd. na str. IV



Str. IV Z O S T A W IL I S W Ó J Ś L A D

Jubilaci
cd. ze str. III

40 -lec ie
F ranciszka Baron -  laboran t P Z -13, Edward G ór

ka -  apara tow y prod. gazów synt. PZ-9, Alojzy Polok
-  m istrz zm iany PE-4, B ogum iła B aranow ska -  ope 
ra tor ekspedycy jny EK-1, Krystyna B urzan -  laborant 
PK-3, K azim ierz Chom entow ski -  st. w a rtow n ik  NL, 
Stefan C ypek -  aparatow y prod. gazów  synt. PZ-7, 
Jan Hasiewicz -  aparatow y-sterow niczy PZ-9, Edward 
J o d z ie w ic z - ś lu s a rz  rem. PZ-14, Ewald Kalisz -  ś lu 
sarz rem ., bryg. TR -7, Ryszard K ukie łka  -  kon tro - 
le r-bryg. DK-1, W ładysław  L itw in -o p e ra to r  urządzeń 
ch łodn . PZ-9, W aldem ar M ajew icz -  m onte r m ech. 
PE-5, Józef M oraw in -  ś lusarz rem. MM, K azim ierz  
Pacan -  sp e c ja lis ta  ds. kon tro li gospod. NW, Józef 
P ieczyko lan  -  specja lista technolog PO-5, Maria Pohl
-  rob. m agazynow y EZ-2, W ładysław  S am sonow icz
-  apara tow y prod. a lkoho li i feno li PO-4, Franciszek  
Tłuczykon t -  ś lusarz rem., bryg. PM-11, Józef W oj
narow ski -  ś lusarz rem. MM, Alina Zdonek -  apa ra 
tow a procesów  dyfuz. PZ-9, Rita Zgra ja  -  asys ten t 
PK-3.

3 5 -lec ie
S tan isław a A d am czyk -a p a ra to w a  PZ-12, Henry

ka Apostel -  e lektrom onter maszyn, wir. TR-7, Krysty
na B abut -  aparatowa prod. naw ozów  P Z-11, Leonar
da Bankiew icz -  asen izator ES, Janina Bąk -  te le 
fon istka  TR-5, Andrzej Dąbrow ski -  aparatow y prod. 
naw ozów  PK-1, Anna G aw lica  -  rob. m agazynow y 
EZ-3, M aria G łuszek -  aparatow a prod. gazów techn. 
PZ-6, Cecylia G utartow ska -  asen iza to r P Z-11, M iro
s ław a Jo d ziew icz -  apara tow a prod. gazów  techn. 
PZ-6, Helena Kapica -  rob. m agazynow y EZ-1, Cze
sław a Kojder -  e lektrom onter maszyn wir. TR-7, Je
rzy Koprow ski -  k ierow ca sam ochodu ciężar. ES-5, 
Janina P iasecka -  kucharz E A-1 , S tan is ław a Kow al
ska -  e lek trom on te r PZ 14-5, G rażyna Rusin -  re fe 
ren t adm in istr. NR, A nastazja P io trow ska -  apa ra to 
wa prod. gazów  techn. PZ-6, Ryszard Radko -  e lek
trom onter, bryg. TR-7, S tanisław a R agucka -  apara
towa prod. a ldehydów  PK-1 , R udolf Rassek -  k ie row 
ca, monter, konserw ator s ieci kanał. PE-7, M aria Sko
pek -  kon tro le r tech. dostaw  DK, Zofia S m olińska -  
spec. księgow y GM, K rystyna S zczyg ie ł -  aparatowa 
PZ-12, Maria Szydłowska -  referent ds. dalekopisu NI, 
Janina W iśniew ska -  ga lw an izer MA, M irosław  Za- 
rych -  ś lusarz rem. MM.

30-lec ie
Jan Jaroń  -  m aszyn is ta  lokom otyw  spa lin . EK-2, 

Barbara Jasińska -  spec. ks ięgow y GK, Bogusław  
M oszko -  aparatow y-sterowniczy PZ-11, Halina Pana- 
chida -  ref. ds. ekonom. IP-2, Janusz Paw łowski -  
s t. m is trz  PO-5, S te fan ia  P etryk  -  la b o ra n t PO-2, 
M arian Szarek -  aparatowy PZ-11, B arbara W enert
-  robo tn ik  mag. EA.

25-lecie
G rażyna B oruszek -  ope ra to r urządz. p ra lń . EA, 

Krystian Kunwald -  aparatow y prod. bezwodn. PM-8, 
Franciszek Machowski -  e lek trom on te r PE-10, S ta
n is ław  Sęk -  k ie row ca  a u to c y s te rn y  ES-5, Teresa  
Szuba -  spec. technolog IL-4, Jerzy Turczyn iew icz -  
aparatow y PZ-10, Ewa W ojciechow ska -  st. ref. ds. 
techn .-ruch . EK-1.

Ozłociło w Bierawie
cd. ze str. III

W gminie Bierawa natom iast zawsze pełnił znaczące 
funkcje społeczne, w tym radnego, przewodniczącego koła 
ZBOWiD-u i inne. Długa by była lista funkcji, a następnie 
honorów, jakie za ich pełnienie otrzymał. Najważniejsze z 
nich to krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, odznaki i odznaczenia związkowe, branżowe, regio
nalne. Jak cała rodzina jest człowiekiem powszechnie zna
nym i szanowanym w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” 
i na terenie gminy Bierawa.

Pani Regina, zajęta prowadzeniem domu i wychowa
niem dzieci, gdy te podrosły, podjęła w 1973 r. pracę w 
Zakładach Azotowych. Jednak ze względu na stan zdrowia 
po trzech latach przeszła na rentę inwalidzką.

Liczna rodzina pana Zygmunta (bracia, siostry, córka i 
dalsza rodzina) w dużej części pracowała w naszych Za
kładach, uczestniczyła w działalności społecznej i kultural
nej Zakładów Azotowych i okolic Bierawy, była i jest znana 
i powszechnie łubiana. W wyniku tego państwo Regina i 
Zygmunt Jackowie z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa 
otrzymali w iele życzeń.

Do życzeń dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu dla 
obu par Jubilatów przyłącza się „Trybuna Kędzierzyńskich 
Azotów”.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz PŁÓCIENNIK

Kultura w 50-leciu „Azotów”

Rok 1978
Rok z kolejną edycją turniejów pod nazwą „Uśmiech 

na wagę złota”. Był to jednak ostatni turniej w historii 
ZDK „Chem ik”.

Tym razem odbyły się cztery eliminacje (6 IV, 21 IV, 12 
V, 9 VI) z udziałem  ośmiu drużyn reprezentujących po
szczególne zakłady. W finale w dniu 20 X wystąpiły: Zakład 
Produkcji Związków Azotowych, Zakład Amoniaku i Dyrek
cja Techniczna.

Ostatecznie po zaciętej walce zwycięzcą została druży
na PZ, zdobywając okazały puchar, a każdy członek dru
żyny otrzymał radio tranzystorowe „Ela”. Członkowie pozo
stałych drużyn nagrodzeni zostali budzikami.

Rozstając się z turniejami, nie sposób pominąć we wspo
mnieniach w ie lk iego entuzjasty turniejów, jakim  był inż. 
Henryk Maciejec, główny inżynier produkcji, a także szef 
Głównej Komisji Współzawodnictwa Pracy, która była fun
datorem nagród. Coś w rodzaju sponsora na dzisiaj. Pan 
Henryk był też „trenerem ” drużyny Dyrekcji Technicznej, a 
ponadto ustanowił swoją osobistą nagrodę „Złoty gwóźdź 
programu” za najlepiej prezentowany program przez dru
żynę w turnieju. W ostatniej turniejowej rozgrywce druży
nom towarzyszyły zespoły muzyczne ZDK Zakładów Che
micznych „Oświęcim ” i nasze własne.

Znajomi i przyjaciele pana Henryka pamiętają zapewne, 
że byt on też posiadaczem znacznego zbioru kalendarzy fir
mowych z całego świata. Namówiony, pokazał swoje zbio

ry na wystawie w „Chemiku". Szczególnie cieszyły oko ka
lendarze z dalekiej Japonii z pięknymi aktami filigranowych
ja p o n e k .  Z a s ta n a w a liś m y  s ię  n a w e t , c z y  n ie  u s ta l ić  g ra
nicy wieku zwiedzających.

Jak tradycja nakazywała, tak i tym razem odbył się kon
cert dla załogi „Azotów” pod tytułem „Z noworocznymi ży
czeniami" (23 I), a życzenia przekazywał zespół estrado
wy „Czarne berety”.

Zawitała do nas między innymi Sława Przybylska (15 III), 
Regina Pisarek (1 4  IV) i Jerzy Ofierski (22 X). Szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się Cyrk Iluzji „Dantees” (CSRS). 
Tajemnicze znikanie i pojaw ianie się osób, tricki ze zwie
rzętami, unoszenie się dziewcząt w powietrzu i wiele innych 
atrakcji wprowadzało dreszczyk emocji. Bilety były w cenie 
26 zł.

Bogata była oferta muzyczna. Obok koncertów symfo
nicznych z udziałem Filharmonii Opolskiej i solistów: Józefa 
Stompla (fortepian), Grażyny Krzyżanowskiej (wioloncze
la), Marty Kubiak (skrzypce), wystąpili w licznych koncer
tach łubiani soliści operetki: Alicja Szeska, St. Stelmaszek, 
Barbara Podtrzaska, Halina Zmarzlik, J. Pawlik, Krystyna 
Tyburowska i inni.

Dzieci zaś pozostaw a ły  w ie rne  w idow isku  muzycz- 
no-poetyckiemu „Krasnoludki są na świecie" w wykonaniu 
naszych zespołów dziecięcych.

W dotychczasowych wspomnieniach z lat pracy w „Che
miku” starałem się przypomnieć pracę wielu instruktorów, 
ich dorobek artystyczny i dorobek artystyczny ich wycho
wanków. Przypomniałem piosenkarzy, tancerzy, modelarzy, 
gawędziarzy, filmowców i całe zespoły. Czas więc wspo
mnieć i plastyków. W trzydziestoletniej historii „Chemika” 
przez pracownię plastyczną przewinęło się kilkaset, a może 
i w ięcej, osób, które z zapałem malowały swój kolorowy 
świat, przenosząc na karton lub płótno swoje marzenia, 
swój sposób w idzenia świata. A wszystko to pod okiem 
Różymarii Świętek-Kozieł. Zaczynały swoje malowanie jako 
dzieci, a kończyły niekiedy jako osoby dorosłe. Ich prace 
zdobią ściany Galerii Dziecięcej w Toruniu, w iele znalazło 
się na licznych wystawach w wielu krajach świata. Uczest
niczyli w plenerach, zdobywając uznanie, jak na przykład 
Feliks Pawlik, o którym tak napisano po plenerze w Pień
sku: „W dziedzinie malarstwa bezsprzecznie największą 
wrażliwością i wysokim poziomem artystycznym wyróżnił 
się Feliks Pawlik (ZDK „Chemik" Kędzierzyn), autor reali
stycznej martwej natury” („Sprawy Chem ików”, 1 -  15 X 
1978).

Rozstając się z rokiem 1978, chcę przypomnieć o je 
szcze jednej imprezie -  propozycji Teatru Zagłębie z So
snowca, który 29 XI zjechał do nas z komedią pod tytułem 
„Skok z łóżka” R. Cooneya i J. Chapmana. Miło było w te
dy posłuchać, jak wypełniona po brzegi sala „Chemika” raz 
po raz wybuchała salwami śmiechu.

Jan SZKARADEK


