Wrocławski “Archimedes”
1945 - 2005
Kronika

Archimedes z Syrakuz (287-212 p.n.e), najwybitniejszy fizyk i matematyk
starożytnej Grecji, jeden z największych uczonych wszechczasów
pochodzący z Sycylii, uznawany za wynalazcę tzw. śruby Archimedesa

Medal wybity z okazji 60-lecia wrocławskiego „Archimedesa”

Wrocławski
“ARCHIMEDES”
1945 - 2005
„ARCHIMEDES” obchodzi w bieżącym roku swoje 60-lecie istnienia w po-wojennej Polsce. Od lipca 1945 roku
pracuje niezmiennie, pomimo dziejowych
zawirowań. Z każdym rokiem podnosi swój
prestiż poprzez wzrost kwalifikacji załogi,
jakości pracy i potencjału produkcyjnego.
Wiele wyprodukowanych narzędzi pneumatycznych, podnośników hydraulicznych
czy dojarek zapewne służyło swoim użytkownikom przez wiele lat.
W ostatnim piętnastoleciu, dzięki głębokiej restrukturyzacji, Archimedes
znalazł swoje miejsce w bardzo konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Dzięki działaniom podnoszącym rentowność Firmy,
pozostał atrakcyjnym partnerem dla klientów krajowych i zagranicznych.
Każdy jubileusz nastraja do refleksji, a szczególnie tak długi. Z większym lub
mniejszym sentymentem wspominamy przy tej okazji różne nazwiska, twarze
i sylwetki ludzi zasługujących na najwyższy szacunek i uznanie. W tak krótkiej
kronice nie sposób wymienić wszystkich, choć było ich wielu.
Historia firmy to wiele różnorodnych wydarzeń, które odchodzą z naszej
pamięci wraz z upływem czasu i ludzi przechodzących na emeryturę.
Wszystkim byłym i obecnym pracownikom Firmy, z okazji jubileuszu,
składam najserdeczniejsze podziękowania za ogromny wkład pracy, który pozwolił utrzymać Firmę i sprawił, że przetrwała ona najtrudniejsze okresy swego
istnienia i powoli „wychodzi na prostą”.
Gorące słowa uznania kieruję szczególnie pod adresem tych osób,
które związały się z Firmą od pierwszych dni jej istnienia, choć zdaję sobie
sprawę, że wielu z nich nie ma już wśród nas.
Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności i wspaniałych osiągnięć w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.
Prezes Zarządu Spółki
RYSZARD SZEWCZYK
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A teraz przyjrzyjmy się historii Archimedesa i sami oceńmy jego miejsce na
gospodarczej mapie Wrocławia.

Okres niemiecki
„Archimedes” jako zakład przemysłowy bierze swój
początek z kuźni gwoździ i śrub powstałej w 1871 roku
w miasteczku Rawicz. Założycielami i właścicielami kuźni byli bracia Oberwarth. Produkcja w kuźni odbywała się
sposobem ręcznym. W dwa lata od założenia zakładu przystąpiono do jego rozbudowy nadając mu nazwę „Fabryka
Śrub i Nakrętek braci Oberwarth” (Schrauben und Mutternfabrik von Gabrüder Oberwarth). Lokalizacja fabryki w
małym miasteczku okazała się mało korzystna. W 1875
roku bracia Oberwarth zakupili we Wrocławiu przy ulicy
Robotniczej 72 niewielki plac z dwoma budynkami po byłej fabryce mydła i przenieśli zakład
z Rawicza, przekształcając go w Towarzystwo Akcyjne. Dnia 13 sierpnia
1875 roku zakład przyjął nazwę „Wrocławska Fabryka
Śrub i Nakrętek S.A.” (Breslauer Schrauben und Mutternfabrik A.G.). Datę tę można uznać za właściwą datę powstania zakładu.
Oprócz fabryki śrub i nakrętek, firma braci Oberwarth
posiadała dom handlowy w Berlinie zajmujący się sprzeMapa ewidencji gruntów z roku 1875
dażą wyrobów fabryki na terenie Berlina i północnych Niemiec. Stanowił on oddzielną własność
braci, którzy w dniu 10 czerwca 1886
roku włączyli go do Wrocławskiej Fabryki Śrub i Nakrętek S.A. Z połączenia powstało nowe przedsiębiorstwo
o nazwie „Archimedes S.A. dla Stali
i Przemysłu Żelaznego” („Archimedes Aktien Gesellschaft für Stahl und
Eisen Industrie”).
Właściwy rozwój i rozbudowa
fabryki we Wrocławiu trwała z małymi
przerwami od roku 1876 do 1900.
Okresowi temu towarzyszyły poważStary Archimedes
ne i liczne inwestycje.
Fabryka rozrastała się, poszerzała asortyment wyrobów, umacniała technicznie i ekonomicznie, zwiększała
zatrudnienie (1100 osób). W tym okresie „Archimedes” wykupił fabrykę śrub
o różnych fasonach o nazwie „Alexandia G.m.b.h”.
W latach 1902-1905, na skutek spadku cen na śruby i maszyny
śrubiarskie na rynkach światowych, fabryka przeżywała duże trudności.
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Stary Archimedes

W wyniku poprawy koniunktury, w latach 1906-1909 fabryka odrobiła straty
i uruchomiła kolejne inwestycje. Aby poprawić swoją sytuację, w roku 1905
„Archimedes” wykupił fabrykę śrub „VULKAN” z Kowal (Schmiedefeld), a następnie ją zlikwidował.
Rok 1909 można uznać za datę zakończenia
budowy właściwej fabryki.
Lata 1910-1913 to okres dalszej poprawy koniunktury, wzrostu produkcji, zatrudnienia-do 1300 osób
oraz modernizacji zakładu. Dobra jakość wyrobów
otworzyła rynki zbytu zarówno w Niemczech jak i za
granicą – fabryka eksportowała wyroby do: Rosji,
krajów bałkańskich, Turcji, Afryki Północnej, Szwecji,
Norwegii, Danii i Afryki Południowej. W tym czasie
fabryka podejmowała liczne działania na rzecz wprowadzenia normalizacji w całym niemieckim przemyśle śrubowym zakończone sukcesem –wprowadzono
normę DIN.
Lata pierwszej wojny światowej to dla fabryki
okres najwyższej prosperity- zatrudnienie wzrosło do
ponad 2000 osób, zysk wzrósł dwukrotnie. W 1915
roku fabryka zakupiła kolejną konkurencyjną fabrykę
śrub Kűringa w Jaworze i następnie ją zlikwidowała.
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w roku
Mapa ewidencji gruntów z roku 1909
1921 doprowadził do krachu finansowego fabryki.
Dnia 4 czerwca 1923 roku „Archimedes” A.G. został wchłonięty przez Koncern
„Linke-Hofmann-Lauchhammer,” chociaż na zewnątrz istniał jako samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą „Archimedes” G.m.b.H. Sytuacja ta trwała do
roku 1931, gdy „Archimedes” G.m.b.H został rozwiązany i wyłączony z Koncernu. Powstało znów samodzielne przedsiębiorstwo pod dotychczasową nazwą
„Archimedes” A.G.
Ożywienie działalności gospodarczej wpłynęło na przejęcie w 1931
roku kolejnych dwóch fabryk śrub: braci Hűbner oraz spółki Bernardt i Philip
z Chemnitz.
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Mapa ewidencji gruntów z roku 1939

Fabryka zmieniła nazwę
na „Archimedes – Śląsko Saksońskie Fabryki
Śrub S.A.” („Archimedes” Schlesisch-Sächsische Schraubenfabrik-Aktiengesellschaft).
Nazwa ta obowiązywała
do zakończenia II wojny
światowej.
Wyraźna poprawa sytuacji
Archimedes w roku 1939
finansowo-ekonomicznej fabryki nastąpiła w roku 1933 i związana była z realizacją
programu zbrojeń przez rząd hitlerowski. W latach 1941-1945
fabryka zatrudniała pracowników przymusowych: Polaków, Czechów, Francuzów, Rosjan oraz jeńców wojennych.

Okres polski
W okresie oblężenia miasta Wrocławia w roku 1945 „Archimedes” znajdował się
w strefie najaktywniejszych działań wojennych. Fabryka została prawie całkowicie zniszczona. W dniach przejmowania fabryki przez
władze polskie od wojsk
radzieckich – 8-23 lipca
1945 roku - większość
obiektów, infrastruktury
technicznej oraz parku
Zniszczony Archimedes
maszynowego nie nadawały się do użytku.
Zjednoczone Fabryki Śrub i Nitów w Bielsku
mianowały na stanowisko
Dyrektora fabryki inż. Tadeusza Szlaskiego, fabryka przyjęła nazwę „Śląska
Fabryka Śrub - Archimedes S.A.”
Odbudowę fabryki
Inwentarz budynków fabrycznych
rozpoczęło kilkanaście osób, a pod koniec 1945 roku
na dzień 8 lipca 1945 roku
było ich już 121. Prace koncentrowały się głównie na porządkowaniu i zabezpieczeniu terenu oraz na przygotowaniach do uruchomienia produkcji śrub, które w ilości około 20 ton przekazano
odbiorcom już w lutym 1946 roku.
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Wraz z uruchomieniem produkcji ruszyła odbudowa fabryki ze zniszczeń wojennych, która trwała do końca 1949 roku, a wraz z odbudową fabryki
- wzrastała systematycznie produkcja oraz zatrudnienie. W 1950 roku zatrudnienie w fabryce znalazło około 1200 pracowników.
Przedsiębiorstwo przemysłu metalowego „Archimedes” zostało przejęte na własność państwa Orzeczeniem nr 67 Ministra Przemysłu i Handlu z 10 lutego 1949
roku ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr A-15 z dnia 19
marca 1949 roku (poz.208, lp.100, lp.wyk.585).
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego, dnia
31 grudnia 1949 roku fabryka zostaje oficjalnie utworzona pod nazwą Zjednoczone Zakłady „Archimedes”.
Protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony 19 października
1957 roku, na podstawie ogłoszenia umieszczonego w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady
Narodowej we Wrocławiu i Rady
Narodowej miasta Wrocławia Nr 6
z 30 września 1957 roku, określił
Monitor Polski nr a-38
stan majątkowy fabryki – budynki,
z 13 kwietnia 1950 roku (poz. 450)
nieruchomości, maszyny i urządzenia. Protokół zatwierdził Minister Przemysłu Ciężkiego w Orzeczeniu z dnia 18 stycznia 1962 roku.
Protokół określał teren Archimedesa – „18 ha 72
ary i 60 m2 położony w północno-zachodniej części Wrocławia przy ulicy Robotniczej 51-84. Teren fabryki kształtem
przypomina wycinek koła, w którym część łukową stanowią kolej Wrocław-Warszawa. Jedno ramię od strony
zachodniej przylega do ulicy GóDziennik urzędowy WRN i RN
ralskiej, a drugie ramię od strony
północnej do ulicy Robotniczej.
Teren fabryki płaski, wzniesiony nad poziom morza, należycie uzbrojony” - oraz nieruchomości, które stanowiły
wcześniej własność:
• Schlesisch-Sächsische Schraubenfabrik „Archimedes” A.G Wrocław – teren o pow. 8 ha 87 arów 21 m2,
na którym znajdowały się hale produkcyjne nr 1, 2, 3,
4, 5, 5a, 13, 13a, 14, budynki nr 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 24, podstacja transformatorowa, stacja redukcyjna gazu, przeciągarnia, basen ppoż, waga kolejowa, dwie obrotnice
kolejowe, stacja benzynowa, tory kolejowe o długości
2.083mb, rozjazdy kolejowe 22 mb,
• Hch. Bertraums A.G.- teren o pow. 1 ha 22 ary 37 m2
zabudowany budynkami czterech hal fabrycznych, budynkami administracyjnymi nr 30, 31, 32, 33, 34 oraz Orzeczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego
torami kolejowymi o długości 197 mb,
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• Linke Hofmann (parcela niezabudowana o pow. 96 arów 74 m2),
• Polskich Kolei Państwowych (teren niezabudowany o pow.4 ha 53 ary 53 m2),
• gminy Wrocław (teren niezabudowany o pow. 4 ha 45 arów 57 m2).
W początkowym okresie działalności, produkcja prostych
technicznie wyrobów nie wymagała służb technologicznych.
Ówczesne biuro konstrukcyjne zatrudniało 6 pracowników.
Sytuacja uległa zmianie, gdy fabryka zaczęła rozszerzać
asortyment produkcji. W roku 1949 powstało Biuro Prefabrykacji, które zajmowało się przygotowaniem technologicznym
i emisją dokumentacji oraz Centralne Biuro Konstrukcyjne.
Odbudowa fabryki, remonty maszyn, uruchamianie produkcji
wyrobów bez dokumentacji i narzędzi wymagały dużej pomysłowości
pracowników, która dała początek
działalności racjonalizatorskiej i wynalazczej. Zorganizowane formy tej
działalności zaczęły się pojawiać
już od roku 1952. Zagadnieniami
wynalazczości zajmowali się kolejno: Szymon Seiff, Zbigniew Rękas,
Wiesław Nowakowski, Marian BaMaszyna śrubiarska
torski, Aleksander Nowak.
W latach 1951 – 1962 nakłady inwestycyjne
miały na celu przede wszystkim modernizację fabryki,
przy jej niewielkiej rozbudowie. Zakupiono nowe maszyny i urządzenia, zaadaptowano szereg obiektów fabrycznych na potrzeby uruchomienia nowej produkcji.
Oferta firmy w tych latach przedstawiała się następująco:
Ubijak formierski UA
• 1946 – produkcja śrub do roku 1963, po 90-letniej
produkcji pozostała jedynie nazwa pobliskiej ulicy i nazwisko patrona w nazwie zakładu
• w latach 1949 - 1955 produkcja maszyn śrubiarskich.
Dalszą produkcję przekazano do Zambierzowa koło Krakowa. Stan zatrudnienia
- 964 osoby
• w latach 1953 – 1956
firma produkowała wyroby śrubiarskie i równiarki
ziemne w ilości 85 sztuk
• w 1954 roku rozpoczęto produkcję trzech
typów narzędzi pneumatycznych (młotek-ścianak,
młotek-nitownik,
ubijak
formierski) na bazie dokumentacji ze Starachowic.
Klucz PAK-12
Młotek ścinak MS
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Nożyce NPA-2

Szlifierka SAB-150

W latach 1954-1956 produkowano rocznie po około 6 tys. sztuk tych narzędzi.
Od roku 1956 rozpoczęła się produkcja narządzi pneumatycznych wg własnej
dokumentacji konstrukcyjnej
• w latach 1956 – 1957 produkowano
uniwersalne maszyny gastronomiczne
typu UMG do prac kuchennych w dużych
zakładach gastronomicznych, łącznie wyprodukowano 265 sztuk. Ze względu na
brak zamówień, produkcję zaniechano.
• w latach 1956 – 1967 wykonywano
kołowroty górnicze Łącznie wyprodukowano ich prawie 3700 sztuk. W roku
1967 maszyny i urządzenia służące do
ich produkcji przekazano do Zakładów
Maszyn Górniczych.
UMG
• w roku1956 – wyprodukowano 50
sztuk wiertarek udarowych dla górnictwa, dalszą produkcję przekazano do
FMG w Oświęcimiu.
W roku 1961 uruchomiono produkcję podnośników hydraulicznych
C-325 dla ciągników „Ursus” w ilości około 18 tys. sztuk rocznie. Duża w tym
zasługa własnych służb konstrukcyjno-technologicznych oraz działalności racjonalizatorskiej i wynalazczej. W
1961 roku powstał, z inicjatywy
Józefa Topolskiego - ówczesnego
kierownika sekcji postępu technicznego, Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji, który przez
wiele lat był inspiratorem rozwoju wynalazczości. Pierwszym
przewodniczącym Klubu został
mgr inż. Stanisław Hagno.
Duże
zapotrzebowanie
rolnictwa na ciągniki oraz możliwość uruchomienia produkcji
podnośnika C-4011, uruchomiły
długotrwały proces inwestycyjny
Podnośnik hydrauliczny
w fabryce.
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W latach 1963–1971 kosztem
417 mln zł zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych tj. hala 103 wraz
z wyposażeniem w 500 maszyn i urządzeń, hala dla wydziału narzędziowni,
magazyn odlewów i odkuwek, kompresorownia, neutralizator ścieków, stacja
paliw, stacja obsługi samochodów, budynek portierni i wartowni, układ dróg
wewnętrznych, nowe instalacje, budynek
przy ulicy Legnickiej, hotel robotniczy,
Budowa hali 103
szkoła zawodowa, ośrodek wypoczynkowy w Głębokiem, zmodernizowano wszystkie istniejące obiekty. Realizacja
tych inwestycji w zasadniczy sposób zmieniła wygląd fabryki.

Budowa hali 103 a

Kolejna inwestycja wywołana tematem podnośnika C-385 do ciągnika
ciężkiego o wartości 146 mln zł pozwoliła w latach 1968 –1972 na budowę
hali 103a, magazynu wyrobów gotowych, drugiego hotelu robotniczego, wyposażenie fabryki w 155 nowych obrabiarek. Możliwości produkcyjne fabryki
znacznie wzrosły i w drugiej połowie lat 70-tych wynosiły:
- podnośnik C-330 - około 20 tys. sztuk rocznie
- podnośnik C-355 i C-360 - o koło 30 tys. sztuk rocznie
- podnośnik C-385 - około 12 tys. sztuk rocznie
- narzędzia pneumatyczne - około 80 tys. sztuk rocznie.
W roku 1971 fabryka zatrudniała ponad 2400 osób (w roku 1960 – 1200
osób).
W 1972 roku, na licencji szwedzkiej firmy Alfa - Laval, fabryka rozpoczęła produkcję różnego typu dojarek
mechanicznych i dojowni. W związku
z nową produkcją, fabryka wybudowała
halę 103b i wyposażyła ją w 73 nowe
obrabiarki. Zdolność produkcyjna fabryki w trzy lata od uruchomienia produkcji
wynosiła około 20 tys. sztuk dojarek
Podpisanie umowy licencyjnej na produkcję dojarek,
rocznie (przy zapotrzebowaniu rocznym
29 stycznia 1972 roku
40 tys. sztuk).
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Duży asortyment produkcji pozostawał pod opieką służby technologiczno-konstrukcyjnej, która w latach 1972-1982 działała w ramach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Hydropneumat”. Postęp techniczny w fabryce
wspomagał prężny ruch racjonalizatorski i wynalazczy wspomagany dodatkowo przez ZKTiR pod przewodnictwem Henryka Paśko - od 1976 roku.
W latach 1952 – 1983 pracownicy fabryki zgłosili ponad 3300 projektów
racjonalizatorskich, uzyskali 36 patentów i 12 wzorów użytkowych. Autorami
projektów, które uzyskały prawa ochronne patentów lub
wzorów użytkowych byli: Henryk Daszuk, Kazimierz Gowin,
Marian Rosiński, Henryk Jamroż, Marian Snelewski. Najlepsi racjonalizatorzy otrzymywali odznaczenia „Zasłużony
Racjonalizator Produkcji” oraz „Racjonalizator Produkcji”.
Do najbardziej aktywnych należeli: Bronisław Baros, Feliks
Białecki, Janusz Bogenryter, Jan Buda, Kazimierz Grodziński, Henryk Jamroż, Franciszek Kromplewski, Bogdan Łoziński, Andrzej Małecki, Władysław Mazurek, Aleksander
Olszewski, Bolesław Ozimek, Stanisław Paśko, Wincenty
Rewers, Marian Sokołowski, Krzysztof Staroń, Juliusz Szymański, Edmund Tekieli, Stanisław Żelasko.
Organizacją i dokumentacją ruchu wynalazczo-racjonalizatorskiego przez wiele lat zajmował się Marian Batorski.
Zarządzeniem nr 72/Org/76 Ministra Przemysłu
Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 29 listopada 1976
roku fabryka zmieniła nazwę na Agromet-Archimedes
Fabryka Maszyn Rolniczych, a Zarządzeniem nr 263/Org/
Budowa hali 103 a
86 z dnia 16 sierpnia 1986 roku została dostosowana
do przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych i wpisana do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod numerem PP 187.
Przedmiotem działalności fabryki była wówczas produkcja:
• Urządzeń udojowych
• Podnośników hydraulicznych do ciągników konstrukcji krajowej
• Narzędzi pneumatycznych
• Części i zespołów do produkowanych wyrobów, która w zasadzie
nie zmieniła się (zmianie ulegała
wewnętrzna struktura produkowanego asortymentu) do roku 1993
z tą różnicą, że od 1 września
1991 roku produkcją i sprzedażą
urządzeń udojowych zajmowała
się polsko-szwedzka spółka z o.o.
„Alfa-Laval Agri Polska” utworzona z udziałem Archimedesa i firmy
Alfa-Laval ze Szwecji - Archimedes
miał 40% udziałów.
Dojarka 2-konwiowa
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Dojownia „rybia ość”

Spółka dzierżawiła od Archimedesa 2
hale produkcyjne i budynek biurowy oraz zakupiła
maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów. Współpraca trwała do roku 1993.
W 1993 roku Archimedes podjął decyzję
o nie przedłużaniu licencji na dojarki - produkcję dojarek przejęła firma Alfa - Laval Agri Polska działająca na terenie firmy Archimedes.
Stabilizacja programu produkcji, rozwiązanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Hydropneumat” i Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji
znacznie ograniczyło ilość pomysłów racjonalizator-

skich i wynalazczych.
Początek lat 90-tych to okres przejścia od gospodarki rozdzielczo - nakazowej do rynkowej, który spowodował gwałtowny spadek popytu na wyroby
fabryki i przełożył się bezpośrednio na jej trudności finansowe. Drastyczny spadek popytu na maszyny i urządzenia rolnicze spowodował znaczne ograniczenie
zamówień przez ZM Ursus na podnośniki hydrauliczne oraz przerwanie produkcji
urządzeń udojowych.
Zadłużenie fabryki wynosiło ponad 86 mld zł i jedynym sposobem na
uratowanie fabryki był układ z wierzycielami.
W 1994 roku fabryka wszczęła bankowe postępowanie ugodowe. W wyniku ugody zawartej 7 lutego 1994 roku z Bankiem Zachodnim S.A., Skarbem
Państwa i 289 wierzycielami fabryka zredukowała zadłużenie i przywróciła płynność finansową.
Istotne zmiany w gospodarce krajowej wymogły na ówczesnej Dyrekcji
podejmowanie licznych działań przystosowujących fabrykę do funkcjonowania w
nowych warunkach gospodarczych. Działania te doprowadziły do przekształcenia
przedsiębiorstwa państwowego „Agromet - Archimedes” Fabryka Maszyn Rolniczych w jednoosobową spółkę skarbu państwa o nazwie
„Archimedes” Spółka Akcyjna w dniu 26 sierpnia 1994
roku, ze skutkiem od dnia postanowienia Sądu o wpisie
Spółki do rejestru handlowego, co nastąpiło w dniu 1 sierpnia 1994 roku. Spółka otrzymała numer H 4835 w dziale B.
Przekształcenia dokonał Minister Przekształceń
Własnościowych na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw państwowych i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw. Zatrudnienie w spółce wynosiło około
500 osób.
W wyniku intensywnych działań restrukturyzacyjnych
prowadzonych sukcesywnie od początku lat 90-tych aż do
dzisiaj, Spółka zmniejszyła zatrudnienie, zajmowaną powierzchnię, ilość posiadanych nieruchomości, ilość maszyn
produkcyjnych, zmieniła profil produkcji, zmniejszyła zakres
prowadzonej działalności. Nie zmieniło się jedno – nazwa
ARCHIMEDES, która funkcjonuje na rynku już od ponad 130
Akr przekształcenia FMR w SA
lat i ciągle kojarzy się z dobrą robotą i solidnością.
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“ARCHIMEDES”
dzisiaj
Dzisiaj ARCHIMEDES Spółka
Akcyjna, zarządzana przez:
Prezesa Zarządu
Ryszarda Szewczyk
i Wiceprezesa
Zarządu Jerzego Janaszaka

Budynek firmy

v Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w VI
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104973, posiada REGON 939356300, NIP
896-00-01-149

Zarząd Spółki

v Prowadzi działalność w zakresie:
• Obróbki metali i nakładania powłok na metale 28.51.Z
• Obróbki mechanicznej elementów metalowych 28.52.Z
• Produkcji narzędzi 28.62.Z
• Produkcji wyrobów metalowych pozostałych 28.75.B
• Produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 29.14.Z
• Produkcji pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych, z wyłączeniem działalności usługowej 29.24.A
• Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem
działalności usługowej 29.32.A
• Działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych 29.32.B
• Produkcji narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności
usługowej 29.41.A
• Działalności usługowej w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych 29.41.B
• Produkcji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem
działalności usługowej29.56.A
• Działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 29.56.B
• Wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 45.25.E
• Sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji51.87.Z
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• Sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników 51.88.Z
• Pozostałej sprzedaży hurtowej 51.90.Z
• Sprzedaży detalicznej bezpośredniej prowadzonej poza siecią sklepową
52.63.A
• Sprzedaży detalicznej pozostałej prowadzonej poza siecią sklepową,
gdzie indziej nie sklasyfikowanej 52.63.B
• Działalności usługowej pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej 93.05.Z
v Zajmuje powierzchnię 3 ha 75 arów 78 m2 położoną w północno-zachodniej
części Wrocławia przy ulicy Robotniczej 72 (3 ha 35 arów 5m2) oznaczoną
na mapce kolorem czerwonym oraz przy ulicy Góralskiej (40 arów 73m2).

Mapka terenu fabryki z roku 1994 i 2005

Dla porównania, teren zajmowany przez fabrykę w roku 1994 w obrębie ulic
Robotniczej i Góralskiej obejmował obszar 17 ha 60 arów, w tym 16 ha 97
arów 93m2 przy ulicy Robotniczej - zaznaczony na mapce kolorem żółtymoraz 62 ary 7 m2 przy ulicy Góralskiej.
v Zatrudnia około 230 osób zorganizowanych w 7 działach: logistyki, marketingu i handlu, pracowniczym, produkcji, rachunkowości, rozwoju i jakości, technicznym. Sprawami: bhp, ochrony środowiska, ppoż, kontroli
wewnętrznej, organizacji i zarządzania zajmują się pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach specjalistów, podlegli bezpośrednio Prezesowi Zarządu
Spółki.
Pracami każdego działu kieruje Kierownik Działu; w przypadku działów
o licznej załodze pomagają mu - Szefowie Zespołów.
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v Stosuje nowe technologie dzięki wzbogacaniu parku maszynowego o nowoczesne maszyny. Procesy
produkcyjne realizowane w Spółce to głównie obróbka plastyczna (wytwarzanie półproduktów z blach
i taśm) oraz obróbka ubytkowa stanowiąca dominującą większość spośród wszystkich procesów wytwórczych. Zakup nowoczesnych obrabiarek sterowanych
numerycznie (CNC) renomowanych firm, takich jak
Colchester, Chiron, Deckel Maho, Abene, Fat pozwala sprostać bieżącym - technicznym i ekonomicznym
- wymaganiom rynkowym i skutecznie opierać się wyzwaniom zachodniej konkurencji.

Centrum pionowe Chiron FZ 15S
ze sterowaniem Sinumeric 840 D

Centrum pionowe Chiron F08kW ze sterowaniem
FANUC 21i

5-cio osiowa tokarka Tornado T8MS
ze sterownikiem Fanuc 18i TB

Oprócz maszyn nowoczesnych, Spółka posiada
unikatowe w skali kraju maszyny takie jak:
- urządzenie firmy Bosch do termicznego usuwania ostrych krawędzi

Centrum pionowe DMC 103V ze sterownikiem 3D
Sinumerik 840D

- walcarka firmy Grob do
plastycznego kształtowania wielowpustów
- obrabiarki do produkcji
Linia hartownicza na bazie uniwersalnego pieca komorowego
kół zębatych (frezarki,
do pracy z atmosferą regulowaną typu Casemaster AFS-24.24.36
dłutownice i szlifierki)
- linia hartownicza Seco Warwick
- elektrodrążarki wgłębne i drutowe do kształtowania powierzchni w materiałach stalowych hartowanych lub z węglików spiekanych.
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Bogaty asortyment przyrządów pomiarowych ze współrzędnościową maszyną pomiarową firmy Zeiss pozwala stale kontrolować jakość realizowanej produkcji.
Różnorodność posiadanego parku maszynowego umożliwia wykonywanie zarówno
dużych serii wyrobów jak i realizacji zleceń
na pojedyncze elementy.
v Oferuje klientom:
• Narzędzia pneumatyczne – ok. 50 różnych typów narzędzi zgrupowanych w kilku
Maszyna pomiarowa
grupach domenowych:
- szlifierki – proste, kątowe, pionowe,
szlifierko-frezarki, frezarki do pracy z frezami trzpieniowymi,

Frezarki

Szlifierki kątowe

Szlifierki proste i szlifierko-frezarki

Szlifierki pionowe

- młoty, młotki – młoty wyburzeniowe, młotki ścinaki, młotki kamieniarskie, ubijaki,

Młoty wyburzeniowe
Młotki
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Gwintownice

Wiertarki

- narzędzia montażowe – wkrętaki proste i pistoletowe, wiertarki, gwintownice, klucze udarowe,
- silniki pneumatyczne i motoreduktory – jednokierunkowe i rewersyjne.

Motoreduktory

• Hydraulikę – zespoły do ciągników i maszyn
rolniczych, w tym podnośniki do traktorów,
rozdzielacze sterowane ręcznie
i elektromagnetycznie, zawory
bezpieczeństwa i dławiąco-zwrotne, szybkozłącza, zamki hydrauliczne.
• Usługi przemysłowe – obróbka mechaniczna metali, obróbka cieplna, termiczne usuwanie
zadziorów, walcowanie wielowpustów i gwintów, produkcja Podnośnik hydrauliczny z gitarą do ciągnika C-385
oprzyrządowania warsztatowego. W ofercie usługowej znajdują się aplikacje produktów katalogowych, oprzyrządowanie produkcyjne oraz świadczenie
usług technicznych w zakresie obróbki wiórowej i montażu,
obróbki cieplno-chemicznej oraz projektowania, budowy prototypów i wykonywania krótkich serii urządzeń pneumatycznych
Rozdzielacz
i hydraulicznych.
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v Zapewnia klientom:
• Pełny dostęp do części zamiennych
• Naprawy gwarancyjne
• Informację handlową
• Doradztwo techniczne
v Posiada wyróżnienia i nagrody:
• CERTYFIKAT Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego - honorowy tytuł SOLIDNEGO PARTNERA 98 za rzetelność, uczciwość i terminowość
w biznesie - 1998 rok.

• DYPLOM nominowanego do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości w kategorii wyrób przyszłości: Narzędzia pneumatyczne udarowe
z układem aktywnej wibroizolacji - 1998 rok.
• DYPLOM przyznany przez Wojewodę Lubelskiego w kategorii: ZA WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - 2003 rok.
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• DYPLOM za opracowanie pt. ”Zmiana sposobu wykonania korpusów
narzędzi pneumatycznych oraz silników pneumatycznych przez zastosowanie technologii wyciskania na zimno” – zgłoszone w konkursie „Na
najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki”, które otrzymało NAGRODĘ II STOPNIA - 2003 rok
• DYPLOM Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” za przedstawioną ofertę targową podczas Polskiej Wystawy Narodowej w Taszkiencie - 2004 rok.

• Certyfikat AKT NOMINACJI (Miano Lidera Eksportu) podczas Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu - 2004 rok.
• CERTYFIKAT ISO 9001:2000 - 01.06.2004. wraz z Polityką Jakości
• ŚWIADECTWO PRZEDSIĘBIORSTWA
CZYSTSZEJ PRODUKCJI - 1998 rok
v Planuje nadal funkcjonować na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oferując coraz szerszy wachlarz wyrobów i usług. Dzięki dużemu doświadczeniu
w zaopatrywaniu dużych zakładów, odbiorców z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych posiada dużą wiedzę na temat specyficznych wymagań różnorodnych klientów i potrafi dostosowywać
produkty do wyrafinowanych zastosowań. Dzięki fachowym konsultacjom
udzielanym użytkownikom produktów, serwisowi, dobrze przygotowanej
sieci dystrybutorów, firma posiada grono wiernych klientów, którzy cenią
jakość i nowoczesność oferowanych produktów.
v Angażuje się w działalność, która może przynieść w niedalekiej przyszłości
wymierne korzyści firmie. Obok Dozamelu, Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Prezydenta Wrocławia, ARCHIMEDES jest współzałożycielem
Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP), który stwarza możliwość skorzystania ze specjalnych kredytów unijnych sięgających 80% wartości inwestycji zamierzonej przez dany podmiot gospodarczy funkcjonujący w ramach WPP.
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v Organizuje imprezy integracyjne dla załogi, do których z pewnością można
zaliczyć:
• imprezę z okazji 40-lecia polskiego Archimedesa, zorganizowaną na terenie fabryki latem 1985 roku,
• imprezę z okazji 50–lecia polskiego Archimedesa zorganizowaną na terenie
wrocławskich Partynic we wrześniu 1996 roku, w której udział wzięli między
innymi: biskup Józef Pazdur - przedstawiciel Archidiecezji Wrocławskiej, Tomasz Wójcik - Przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zarządu Regionu Dolny
Śląsk, Edward Nestorowicz – przewodniczący Okręgu Związku Zawodowego
METALOWCY, Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia, Dariusz Ostrowski
– Dyrektor Biura Zarządu Miasta, Andrzej Charendarz – Wiceprezes Banku
Zachodniego, Dyrektorzy i Prezesi wrocławskich urzędów i przedsiębiorstw,
rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
• imprezę integracyjną dla załogi zorganizowaną we wrześniu 2003 roku
• imprezę z okazji 10 – lecia Spółki Akcyjnej zorganizowaną we wrześniu
2004 roku w ośrodku wypoczynkowym w Głębokiem, na którą zaproszono: Zbigniewa Nowakowskiego – Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” WSK Poznań, Andrzeja Kierzkowskiego – Przewodniczącego Międzyzakładowej KZ NSZZ „Solidarność” Ursus, Zbigniewa Kołodziejczyka
– Wiceprzewodniczącego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”,
członków Rady Nadzorczej „Archimedes” S.A., Kristiana Wackera – Dyrektora KEMA Gmbh,

10-lecie Spółki Akcyjnej

• majówki dla poszczególnych działów Spółki,
• wyjazdy na grzybobranie,
• w planach - impreza z okazji 60-lecia polskiego Archimedesa organizowana we wrześniu 2005 w ośrodku wypoczynkowym w Głębokiem.

Na grzyby
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Większość swoich ostatnich osiągnięć Archimedes zawdzięcza dobrej współpracy Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi działającymi w
Spółce, które mają długą historię.
Działalność związków zawodowych w fabryce rozpoczęła się z chwilą przejęcia przedsiębiorstwa przez załogę i rozpoczęcia jego odgruzowywania. W grudniu 1945 powołana została tymczasowa rada zakładowa w liczbie 5 osób. Przewodniczącym został Władysław Łukasiewicz, zastępcą – Stefan Smakosz. Rada
zajmowała się głównie aprowizacją, organizacją wydawania posiłków, rozdziałem
żywności odzieży, mieszkań. W kolejnych latach jej działalność skupiła się na organizowaniu dobrych warunków pracy i dobrych warunków socjalnych dla załogi.
Dzięki przychylności i zrozumieniu kierownictwa fabryki, a także współdziałaniu z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi udało się w tym okresie zapewnić załodze dobre warunki pracy, warunki socjalno-bytowe, rozwój
intelektualny oraz relaks i wypoczynek po pracy. Sytuacja kryzysowa w kraju
z końca lat siedemdziesiątych i wydarzenia sierpnia roku 1980 doprowadziły
do rozpadu organizacji związkowej w fabryce. Jesienią 1980 roku utworzono
dwie organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność” (92% załogi) i związki zawodowe branżowe metalowców (8% załogi), które nie znalazły płaszczyzny do
wspólnego działania. Stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 roku ograniczył działalność związkową w fabryce, a uchwała Sejmu rozwiązała wszystkie
związki zawodowe.
Możliwość odrodzenia ruchu związkowego pojawiła się wraz z ustawą
z dnia 8 października 1982. Już w grudniu 1982 roku zawiązała się grupa
inicjatywna, która doprowadziła do rejestracji Związku Zawodowego Pracowników „Agromet-Archimedes” w dniu 11 stycznia 1983 roku. Przewodniczącym
związku został Mieczysław Kosmala.
W październiku 1988 roku powstał w fabryce Komitet Organizacyjny
NSZZ „Solidarność” – pracami Komitetu kierował Michał Małanka. Gdy 17
kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie wpisał NSZZ
„Solidarność” do rejestru związków zawodowych, w fabryce powtórnie rozpoczęły działalność dwie organizacje związkowe. Każda z nich prowadzi swoją
działalność statutową, angażuje się w sprawy fabryki, współuczestniczy - na
zasadach partnerskich - w zarządzaniu firmą, pomaga Zarządowi Spółki w rozwiązywaniu problemów i konfliktów społecznych. Siła oddziaływania każdego
ze związków zawodowych jest różna, jak różna jest liczebność jej członków:
NSZZ „Solidarność” zrzesza dzisiaj około 72% załogi (164 członków), ZZ Pracowników „Archimedes” S.A. – 16% załogi .
Współpraca między organizacjami związkowymi układa się poprawnie;
każdy z nich w każdej sprawie posiada własne zdanie i nie zawsze są one rozbieżne. W przypadkach konfliktowych zawsze dochodzi do konsensusu dzięki
doświadczeniu i mądrości ludzi zarządzających tymi gremiami.
60 lecie – powojennego Archimedesa zbiega się z rocznicą 25 - lecia
Solidarności w Archimedesie. Jest więc to dobry czas i miejsce do przypomnienia historii tego związku.
25 lipca 1980 roku po otrzymaniu informacji od Czesława Żygadłyślusarza, pracownika narzędziowni, o strajkach w lubelskich zakładach pracy
pracownicy narzędziowni rozpoczęli strajk, do którego przyłączyli się pracownicy wszystkich wydziałów. Domagano się m.in. godnego traktowania i podwyżek płac. Wysunięto też postulaty wewnątrzzakładowe. Trwający dwa dni strajk
zakończył się sukcesem. Dyrekcja zgodziła się spełnić większość postulatów.
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Był to początek tworzenia Wolnych Związków Zawodowych w FMR AgrometArchimedes.
Po podpisaniu porozumień w Szczecinie i Gdańsku przystąpiono do
tworzenia NSZZ „Solidarność”. Zawiązał się Komitet Robotniczy, z którego
wyłoniono 11 osobowe prezydium. W jego skład weszli: Stanisław Brudak, Jan
Czerniecki, Ryszard Foltyn, Jerzy Frycz, Leszek Gałka, Władysław Gancarczyk,
Edmund Kołodziejczak, Mieczysław Sieradzki, Stanisław Sikorski, Jan Słupicki
i Marek Szymański.
Do października 1980 r. do Związku przystąpiło 92% pracowników zatrudnionych w FMR Agromet-Archimedes.
Po zarejestrowaniu, przez Sąd Najwyższy 10 listopada 1980 r, statutu NSZZ
„Solidarność” na przełomie listopada i grudnia przeprowadzono wybory do
władz Związku. Wybrano przewodniczącego, 30 osobową Komisję Zakładową
i Komisję Rewizyjną. Pierwszym przewodniczącym został Mieczysław Sieradzki.
Wybrane władze zajęły się ochroną praw pracowniczych a głównie poprawą
warunków finansowych, socjalno-bytowych i bhp.
Stan wojenny dla działaczy „Solidarności” Archimedesa był okresem ciężkiej próby. Wielu internowano, wielu skazano. Dwóch „namówiono” do wyjazdu z kraju. Wielu zaprzestało
wszelkiej działalności. Z drugiej jednak strony był to czas, w którym wielu anonimowych członków związku czynnie uczestniczyło
w oporze, udzielało pomocy rodzinom aresztowanych, internowanych i wyrzucanych z pracy.
Internowani byli m.in.: Jan Czerniecki, Andrzej Furmanek, Maciej Kępiński, Edmund Kołodziejczak, Adam Konieczny,
Mirosław Kopeć, Kazimierz Najdek, Mieczysław Sieradzki, Stanisław Skotny i Stanisław Skowroński.
Mieczysław Sieradzki
Na mocy art. 46 Dekretu o stanie wojennym Stanisław
Brudak, Stanisław Cieślik, Jan Czerniecki, Tadeusz Hendera,
Maciej Kępiński, Zbigniew Knedler, Edmund Kołodziejczak, Danuta Kryszczuk,
Mieczysław Sieradzki, Jan Słupicki, Andrzej Szmer, Mieczysław Urbański i Józef Zębala skazani zostali, za udział w strajku, na kary od 3 miesięcy do 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 do 5 lat.
A tak ten okres wspomina pierwszy przewodniczący Związku:
Związek Zawodowy „Solidarność” był dobrze zorientowany w zamiarach
władz PRL wprowadzenia stanu wojennego w wyniku, którego wolność związkowa zostanie zlikwidowana. Opracowano dla Komisji Zakładowych wytyczne,
dotyczące sposobów protestu wobec władz; po ogłoszeniu stanu wojennego
załogi mają przystąpić do strajku zgodnie ze specyfiką zakładu (okupacyjny,
czynny, wspomagający), a w przypadku zdławienia strajku siłą, strajk należy
zawiesić i przystąpić do działalności podziemnej.
W przypadku Archimedesa wypadki po 13 grudnia 1981 r. potoczyły
się zgodnie z w/w instrukcją Regionu i załoga wczesnym rankiem 14 grudnia
1981 r. podjęła decyzję strajku okupacyjnego. Zakład oflagowano, rozstawiono straże porządkowe, Komisję Zakładową przekształcono w Komitet Strajkowy, który przejął władzę nad zakładem. Pierwszy dzień strajku upłynął na organizowaniu żywności, a potem spania dla załogi. Zorganizowano też system
łączności z rodzinami i okolicą zewnętrzną.
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W nocy wojsko i ZOMO rozpoczęło przygotowania do pacyfikacji strajkującego
Pafawagu i Dolmelu, gdzie znajdowała się siedziba Regionalnego Komitetu
Strajkowego. Rankiem 15 grudnia czołgi i ZOMO wpadły do tych zakładów.
Po aresztowaniu wyłapanych strajkujących połączone siły wojska i ZOMO obstawiły Archimedes, a do naszego Komitetu Strajkowego przyszła grupa oficerów oraz dowódca zomowców z żądaniem przerwania strajku. Rozmowy przerwało wtargnięcie przez rozwalone ogrodzenie około 20 czołgów od strony ulicy
Robotniczej i Góralskiej. Strajk zawieszono, choć prace były podejmowane
opieszale. ZOMO za czołgami nie wpadło na zakład, nikogo nie aresztowano.
Dokumentację związkową ukryto, a składki związkowe przywłaszczył sobie zakład, a konkretnie powołany nieco później partyjny Związek Zawodowy.
Szkody wyrządzone przez czołgi załoga szybko naprawiła i w miarę spokojnie przystąpiła do pracy, natomiast duża część członków PZPR podjęła prace donosicielskie.
Okazało się, że stan wojenny dla 5 naszych pracowników zaczął się
nieco wcześniej osadzeniem w więzieniu.
Na początku stycznia zostałem wezwany do KWMO, gdzie po przesłuchaniu zamknięto mnie w więzieniu. Kilka dni później do mojej celi wsadzono
też Janka Słupickiego – mojego zastępcę. W trybie doraźnym zaczęto przygotowywać dla nas proces karny. Po około miesiącu tryb doraźny dla nas zamieniono na zwykły i wypuszczono z więzienia, ale rozszerzono oskarżenie organizacji
strajku na cały Komitet Strajkowy, tj. 15 osób.
W zakładzie struktury podziemne organizowały różne akcje: malowanie haseł antykomunistycznych, kolportowano podziemną prasę, wywieszano
w różnych miejscach flagi Solidarności (np. na kominie zakładowej kotłowni).
W międzyczasie toczył się proces 15 przywódców zakładowego strajku. Część
z nich „namówiono” do opuszczenia Polski.
Zostałem powołany do Regionalnego Komitetu Strajkowego z przewodniczącym Władkiem Frasyniukiem.
We wrześniu 1982 r. sądzona 15-ka otrzymała wyroki więzienia w zawieszeniu na kilka lat. Praca podziemna była kontynuowana. W celu usprawnienia prac powołano Międzyzakładowe Komitety Strajkowe, których szefowie
weszli do Regionalnego Komitetu Strajkowego.
W dniu aresztowania Władka Frasyniuka, aresztowano też 3 członków
RKS, m.in. mnie. Po kilku dniach pobytu w więzieniu KWMO przewieziono
mnie do więzienia w Grodkowie, jako internowanego. Tam przebywałem prawie do Bożego Narodzenia.
W tym czasie w zakładzie tajne struktury „Solidarności” pracowały bez
większych kłopotów: zbierano składki związkowe, organizowano pomoc represjonowanym, kolportowano wydawnictwa podziemne.
Pracowałem głównie w MKS, skupiającym Pafawag, Dolmen, Fadromę,
Archimedes i IASE (Instytut Aparatury Systemów Energetycznych.. Stopniowo
zakres prac rozszerzono, co wymagało nowych ludzi, nowych miejsc dla tajnych drukarni, większych ilości papieru i materiałów drukarskich. Pamiętam,
że w pewnym czasie musiałem ukryć ponad tonę papieru. Ten stan działań
podziemnej „Solidarności” mimo prześladowań, więzień, wyrzucania z pracy, kaperowania nowych ludzi bonami, mieszkaniami, awansami, trwał do 1989 r., kiedy to nasilające się strajki i akcje związku doprowadziły do ponownego zalegalizowania „Solidarności” oraz pozwolenia na częściowo wolne wybory do Sejmu
i Senatu.[...]
M. Sieradzki
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17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał ponownie do
rejestru związków zawodowych NSZZ „Solidarność”.
Na przewodniczącego KZ, 22 czerwca 1989 r., wybrany został Franciszek Białas. Związkiem kierował do 20 października 1989 r. Po jego rezygnacji, przewodniczącym został ponownie Mieczysław Sieradzki.
W tym czasie „Solidarność” liczyła 560 członków.
Od 15 stycznia 1992 r. „Solidarnością”,
wraz z 12 osobową Komisją Zakładową, kieruje Roman Rolnik.
6 października 1995 r. zawarto, obowiązujący do dziś, Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy dla pracowników Archimedes S.A.
Z okazji XX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” KZ podjęła decyzję o wykonaniu sztandaru. Wykonały go Siostry Klaryski ze Zgromadzenia Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej
Adoracji w Ząbkowicach Śląskich.
27 sierpnia 2000 r. na uroczystej mszy
Roman Rolnik
w Katedrze św. Jana Chrzciciela sztandar poświęcił Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski. Ojcem Chrzestnym sztandaru został
poseł Tomasz Wójcik.
W XXV rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”
Komisja Zakładowa podjęła decyzję o wykonaniu tablicy
upamiętniającej strajk z lipca 1980 r. o treści: „Na terenie Archimedesa w dniach 25 i 26 lipca 1980 r. załoga
upomniała się o prawo do godnego życia. W XXV rocznicę
- członkowie NSZZ Solidarność”. 22 lipca 2005 r., w obecności władz wojewódzkich, samorządowych i związkowych, tablicę poświęcił Jego Eminencja Ksiądz Kardynał
Henryk Gulbinowicz.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Kapelan Dolnośląskiej Solidarności - Stanisław Pawlaczek,
Prezydent Miasta Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Paweł Wróblewski,
Wicewojewoda Dolnośląski - Ryszard Lacher, Przewodniczący Rady Miasta
- Grzegorz Stopiński, Profesor - Andrzej Wiszniewski, byli przewodniczący
Zarządu Regionu - MaTablica pamiątkowa
rek Muszyński i Tomasz
Wójcik, przedstawiciele
Zarządu Regionu - Kazimierz Kimso, Jarosław
Krauze i Walenty Styrcz, Przewodniczący Sekretariatu Rolnictwa – Wojciech Pogorzelski, Przewodniczący Sekcji Pracowników Przemysłu Mechanizacji Rolnictwa - Zbigniew Kołodziejczyk,
Zaproszeni goście
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Przewodniczący Sekcji Weterynarii - Czesław Klimczyk, Przewodniczący Komisji Zakładowych Solidarności: Politechniki Wrocławskiej - Ryszard Wroczyński,
Ursusa - Andrzej Kierzkowski, WSK Poznań - Zbigniew Nowakowski, Ursusa
Chełmno – Piotr Janowski, New Holland Płock - Stefan Boczek, członkowie
Rady Sekretariatu Rolnictwa – Jadwiga Cimorowska i Kazimierz Żurawicki.
W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięła udział również
załoga Archimedes S.A.

Poczty sztandarowe

Pracownicy Spółki
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Pisząc tę krótką historię fabryki nie sposób nie wspomnieć o ludziach,
którzy odcisnęli trwały ślad na kartkach historii fabryki.

Pionierzy
fabryki
- ludzie, którzy znaleźli zatrudnienie w fabryce już w roku 1945 (na początku
było ich tylko 14, na koniec roku – 121) oraz w 1946.
Nie wymienimy wszystkich nazwisk, ponieważ wiele materiałów archiwalnych uległo zniszczeniu podczas powodzi w roku 1997, ale postaramy się
wymienić tych, których dane zachowały się i tych, których pamięć przetrwała
w opowiadaniach długoletnich pracowników fabryki. Z powyższych powodów,
niektóre osoby zostały wymienione jedynie z nazwiska, przy innych dane są
niepełne, za co serdecznie ich i ich rodziny przepraszamy.
ABRAM BOLESŁAW
ARENT
AUGUSTYNIAK WŁADYSŁAW
AUKSEL MARIAN

-

BONDAR MAKSYMILIAN
BONDAR ZBIGNIEW
CIESIELSKI EDWARD

-

CYZA HENRYK
DERLICHOWSKI STANISŁAW DZIEDZIC EDWARD

-

GARGUL WŁADYSŁAW
JANEK LEONARD

-

JANISZEWSKI MARIAN

-

JANKOWSKI ROMUALD
KOWALIŃSKI TEODOR

-

KOWALSKI STANISŁAW
KUBANEK EDWARD
KUBICKI JÓZEF

-

KWIATKOWSKI WŁADYSŁAW -
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od 2 września 1945 roku, ślusarz
trębacz
od 27 listopada 1945 roku, ślusarz
od 1 sierpnia 1946 roku do 25 listopada 1979
roku, kierowca
od 15 lipca 1945 roku, pracownik fizyczny
od 1 września 1945 roku, pracownik umysłowy
od 15 lipca 1945 roku, pochodził z Pruszkowa, kierownik narzędziowni, znakomity siatkarz
i pingpongista
od 28 listopada 1945 roku, ślusarz
od 26 kwietnia 1946 roku do 31 grudnia 1981
roku, ślusarz remontowy
od 1946 roku w fabryce, szlifierz w narzędziowni, odszedł na emeryturę 29 lutego 1984 roku,
po 38 latach pracy
od 7 grudnia 1945 roku, ślusarz remontowy
od 18 czerwca 1946 roku do 13 kwietnia
1979 roku, komendant straży przemysłowej
od 30 października 1945 roku, pracownik
umysłowy
siatkarz
od 7 lutego 1946 roku do 31 marca 1981
roku, ślusarz remontowy
od 1 sierpnia 1945 roku, zastępca Dyrektora
od 1 listopada 1945 roku, Ślązak z Siemianowic
od 20 września 1946 roku do 28 lutego 1977
roku, monter
od 8 lipca 1946 roku do 27 kwietnia 1977
roku monter instalacji rurociągowych

LASZCZAK BOLESŁAW
ŁOZA PIOTR
MAJCHER IGNACY
MINKUS STEFAN
ORŁOWSKI WŁADYSŁAW
PATER STANISŁAW
PIASECKI
PIĘTA FRANCISZEK
PITER STANISŁAW
PODSTADA RUDOLF
PODSTADA KAROL
REJMER STEFANIA
RERAK JÓZEF
REWERS WINCENTY
SNELEWSKI MARIAN
SOBKOWIAK IGNACY
SURWIŁŁO EUGENIUSZ
SZLASKI TADEUSZ
SZTUDER STANISŁAW

ŚCIGAJ JAN
ŚWIĄTEK STANISŁAW

- od 5 listopada 1946 roku do 31 grudnia
1974 roku, kontroler jakości
- od 18 maja 1946 roku do 6 września 1979
roku, ślusarz remontowy
- kierownik śrubiarni
- od 13 października 1945 roku, ustawiacz w narzędziowni
- od 28 lutego 1947 roku do 31 grudnia 1981,
kontroler jakości
- elektryk, radiowiec
- od 11 września 1946 roku – grał na waltorni
- od 5 lutego 1946 roku do 11 stycznia 1972 roku,
nastawiacz
- od 2 września 1946 roku do 31 grudnia 1981
roku, elektromonter
- od 16 listopada 1945 roku do 31 maja 1953
roku, mistrz elektryk
- od 22 października 1945 roku, ślusarz
- od 23 listopada 1946 roku do 30 listopada
1981 roku, technolog
- od 16 grudnia 1946 roku do 31 maja 1979 roku,
hartownik
- od 7 października 1946 roku do 30 września
1976 roku, monter instalacji rurociągowych
- od 15 marca 1946 roku do 31 marca 1982
roku, kierownik zaopatrzenia
- od 1 czerwca 1945 roku, pierwszy Dyrektor
fabryki
- od 5 grudnia 1946 roku do 31 grudnia 1983
roku, kontroler jakości i w latach 1984 do
1990 - na 3/4 etatu
- od 5 lutego 1946 roku do 23 stycznia 1961
roku, hydraulik, przedwojenny robotnik
- od 16 września 1946 roku do 31 grudnia
1981 roku, st. Mistrz dyplomowany

WARCHALEWSKI JÓZEF
WARGOCKI JÓZEF

- od 25 czerwca 1947 roku do 31 stycznia 1982
roku, mistrz na TP1
WASZKIEWICZ STANISŁAW
- pracował od 11 września 1946 roku do 31 marca 1988 roku na stanowiskach: ustawiacz maszyn, frezer, ślusarz remontowy na TP1
WELC
- przedwojenny robotnik
WISZNIEWSKI HENRYK
- od 28 października 1947 roku do 31 grudnia
1981 roku, mistrz dyplomowany
WYMYSŁO
- założyciel chóru zakładowego
ZEMAN
- repatriant z ZSRR
Wśród pracowników fabryki była grupa Greków, która w latach 50-tych liczyła
ponad 150 osób.
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O pionierach, z którymi udało się porozmawiać przy okazji różnych spotkań
i jubileuszy, wiemy znacznie więcej. Oto portrety niektórych z nich.
JÓZEF DUSZA
Józef Dusza przyszedł do fabryki 6 grudnia 1945 roku. Rozpoczynał tak jak wszyscy – od odgruzowywania fabryki. Jednocześnie
z postępującą odbudową fabryki powołano do życia Ochotniczą
Straż Pożarną, w pracę której był bardzo zaangażowany. W fabryce
Józef Dusza poznał swoją żonę, tutaj również pracował jego najstarszy syn – w wydziale elektrycznym. Odszedł na emeryturę 31 maja
1982 roku, po 38 latach pracy.
JÓZEF GAŁĄZKA
Józef Gałązka przyjechał do Wrocławia w grudniu 1946
roku gdyż słyszał, ze w Archimedesie jest praca. Rozpoczął
od porządkowania fabryki, naprawy wszystkiego, co dało się naprawić,
ustawiania maszyn. Od początku związany był z wydziałem TP1. Jako
człowiek bez zawodu, ukończył kurs tokarski i do 1967 roku pracował
jako tokarz. Po zdobyciu dyplomu mistrzowskiego awansował na brygadzistę, później na ustawiacza.
Za wieloletnią pracę otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a za służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej – Odznaki.
LEON GRABOWSKI
Do Archimedesa Leon Grabowski – elektryk - przyszedł 15 listopada 1946
roku i od razu poczuł się jak u siebie – pracowała tu wcześniej jego siostra
Wirginia. Z informacji uzyskanych podczas rozmowy z okazji 35-lecia fabryki,
uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji o ludziach pracujących od pierwszych
dni istnienia fabryki, pracy, życiu i zwyczajach w tych trudnych latach. Od niego
dowiedzieliśmy się o piwie w zakładzie i bardzo oddanych pracy ludziach.
WŁADYSŁAW MAKOWSKI
Władysław Makowski przyjechał do Wrocławia w maju 1946
roku. W poszukiwaniu pracy trafił na ulicę Robotniczą do „Fabryki
Śrub”. Był kolejnym pracownikiem, który pracę rozpoczynał od porządkowania fabryki. Po ukończeniu kursu dla kierowców jeździł na
różnych typach samochodów jako zaopatrzeniowiec. Później pracował
na obróbce ręcznej przy pneumatyce. Od 1971 roku był ślusarzem
remontów bieżących - smarownikiem.
STEFAN SMAKOSZ
Stefan Smakosz przyjechał z Warszawy do Wrocławia pod koniec listopada 1945 roku jako pionier zasiedlania i zagospodarowania
Ziem Zachodnich, skierowany przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.
Pracę w fabryce rozpoczął od 1 grudnia 1945 roku. Razem z innymi pracownikami wyciągał z gruzów zniszczone maszyny i urządzenia.
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Około 10 grudnia 1945 roku zorganizował wraz z kolegami Komisaryczną
Radę Zakładową, w której był zastępcą przewodniczącego, a od 1946 roku
- przewodniczącym stałej Rady Zakładowej.
Zajmował się wszystkim, co było wówczas konieczne. W fabryce pracował
na wielu stanowiskach; jako elektryk, kierownik działu transportu i spedycji,
planista u głównego mechanika, kierownik sekcji kooperacji, starszy dyspozytor, starszy mechanik remontów. Od roku 1974 pracował w charakterze
samodzielnego technologa. W lipcu 1982 roku Stefan Smakosz przeszedł na
emeryturę, chociaż z racji uprawnień kombatanckich – był żołnierzem września - mógł to zrobić dużo wcześniej. Mimo emerytury pracował nadal, ale na
pół etatu w wydziale remontowym, gdzie do końca swojego życia – 16 lutego
1984 roku – pełnił odpowiedzialne obowiązki związane z importem kooperacyjnym i zabezpieczeniem części zamiennych do maszyn.
Był człowiekiem niezwykle życzliwym i wrażliwym na krzywdę ludzką. Za
swoją pracę był wielokrotnie odznaczany: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką
Budowniczego miasta Wrocławia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
JAN WRÓBEL
Jan Wróbel przyjechał do Wrocławia wraz z żoną w 1946 roku.
Szukał pracy i znalazł ją w „Fabryce Śrub”. Od początku dał się poznać jako „elektryk doskonały”. W 1950 roku został brygadzistą w
wydziale elektrycznym i pracował do roku 1977, kiedy to pożegnał
się z fabryką.
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“ARCHIMEDES”
ARCHIMEDES”
- zakład ich życia
Na tych kartkach wspominamy ludzi, którzy całe życie zawodowe poświęcili jednemu zakładowi pracy - Archimedesowi
ADAMCZYK JANINA

- od 9.05.1950 roku do 13.08.1980 roku, kierownik sekcji obrachunkowej
ADAMSKI LEON
- od 17 stycznia 1952 roku, przewodniczący
Rady Zakładowej w latach 1958-1966, kierownik magazynu, na emeryturze od 31 grudnia
1981
BATORSKI MARIAN
- od 17 sierpnia 1956 roku, do 31 sierpnia
1996 roku, w komórce racjonalizacji i wynalazczości
BIELAWSKI MARIAN
- od 27 sierpnia 1951 roku do 4 czerwca 1983
roku, frezer narzędziowy
BOGDAŃSKI ADAM
- od 4 września 1956 roku do 31 września
1996 roku, technolog
BORKOWSKI TADEUSZ
- 39 lat pracy, pracuje nadal, tokarz
BOROWY STANISŁAW
- od 1 sierpnia 1956 roku do 29 lutego 1996
roku, kierownik działu narzędziowego
BUDNIK REMIGIUSZ
- od 1 września 1948 roku do 15 stycznia 1982
rok, instruktor praktycznej nauki zawodu
CIECIERSKA DANUTA
- 31 lat pracy, pracuje nadal, frezer
CISZOWSKI JAN
- od 26 lutego 1948 do 31 grudnia 1981 roku,
kierownik centralnego magazynu narzędzi
CUPER KRYSTYNA
- 31 lat pracy, pracuje nadal, księgowa - kasjer
CURYK ZBIGNIEW
- od 3 lipca 1951 roku do 31 sierpnia 1986
roku, kierownik Zakładowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
CZECHOWSKI MIECZYSŁAW - od początku lat 50-tych, mistrz na PR-1, z-ca
kierownika narzędziowni, kierownik wydziału
Remontowego
DWORCZAK STANISŁAW
- od 4 września 1953, przeciągacz drutów,
brygadzista, szlifierz, odszedł na emeryturę
w 1988 r
FERSTER JULIAN
- 39 lat pracy, pracuje nadal, szef zespołu planowania w dziale Produkcji
GAJEK STANISŁAW
- od 1 sierpnia 1949 roku do 16 czerwca 1986
roku, ustawiacz automatów, tokarskich
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GICEWICZ FRANCISZEK

- od 23 stycznia 1956 roku do 30 listopada
1994 roku, kierownik Kuźni i Prasowni
GIEL MICHAŁ
- od 1 września 1964 roku do 17 grudnia 2004
roku, tokarz
GIEROŃ BOGDAN
- od 29 kwietnia 1960 roku do 31 sierpnia
2001 roku, szef zespołu w dziale głównego
mechanika
GNYSIŃSKI JAN BOGUSŁAW - od 21 sierpnia 1961 roku do 1 października
2001 roku, tokarz narzędziowy
GÓRNICKI JÓZEF
- od 9 września 1953 roku do 12 grudnia 1991
roku, monter instalacji
GÓRNY CZESŁAW
- od 28 czerwca 1962 roku do 30 września
2002 roku, docieracz
GRANICZKOWSKI WŁADYSŁAW - od 19 grudnia 1949 roku do 31 marca 1985
roku, monter na TP1
GRODZIŃSKI KAZIMIERZ
- 40 lat pracy, na stanowiskach: konstruktor,
dyrektor fabryki, kierownik działu, w tym roku
przechodzi na emeryturę, menedżer serwisu
GUBAŃSKI HENRYK
- od 9 lutego 1949 roku ślusarz narzędziowy,
ustawiacz pras ciernych i gilotyn, ustawiacz
kowarki śrub na gorąco, z-ca kierownika śrubiarni (TP-2), na emeryturze od 31 grudnia
1981 roku
HAOR STANISŁAWA
- od 2 maja 1963 roku do 31 lipca 1996 roku,
tokarz
JAKOWENKO STANISŁAW
- od 16 września 1948 roku do 1 lutego 1980
roku, tokarz
JAKUS FERDYNAND
- od 9 maja 1951 roku do 5 czerwca 1980 roku,
kierownik sekcji księgowości
JANKIEWICZ MARIA
- od 1 października 1964 roku do 4 lipca 1999
roku, pracownik działu handlowego
JAWORSKI RYSZARD
- od 10 lutego 1960 roku do 30 września 2001
roku, kierownik działu produkcji
KALINKIEWICZ FRANCISZEK - od 1 lipca 1960 roku do 31 sierpnia 2000,
kontroler jakości
KALSKI WŁADYSŁAW
- od 25 sierpnia 1949 do 31 grudnia 1981, kierownik działu przygotowania produkcji
KAMYS STANISŁAW
- od 7 lipca 1955 roku do 14 maja 1986 roku,
w komórce normalizacji
KATRELIS URSZULA
- 30 lat pracy, pracuje nadal, planista w dziale
produkcji
KOTIUSZKO ANNA
- od 7 czerwca 1963 roku do 31 października
1997 roku, wartownik
KOSIERKIEWICZ BOGDAN
- 39 lat pracy, pracuje nadal, ustawiacz, oper.
aut.tok.
KOSIŃSKI JAN
- od 1 grudnia 1952 do 30 czerwca 1989 roku,
tokarz narzędziowy
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KRYCHOWSKI WACŁAW
KUCHCIŃSKA BOGUSŁAWA
KUDŁA GENOWEFA
KULIGOWSKA GENOWEFA
KUSZYK ALEKSANDER
LACH MARTA
LASZCZYŃSKA ANNA
LECH FERDYNAND
LIBERSKI HANRYK
LIPIŃSKI TADEUSZ
ŁOJEWSKI JÓZEF
ŁUSZCZAK MIECZYSŁAW
ŁYSAKOWSKI JAN
MACIACZYK CZESŁAW
MAKAR KRYSTYNA
MARKOWSKA HALINA
MARKS ZDZISŁAW

MICHALSKI RYSZARD

MIESZKALSKA MATYLDA
MIESZKALSKI BRONISŁAW
MIGDAŁ STEFAN
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- od 15 marca 1947 roku do 6 listopada 1981
roku, elektromonter w dziale remontowym
- od 2 listopada 1970 do 22 lutego 2004 roku,
pracownik działu handlowego
- od 24 kwietnia 1948 roku do 31 grudnia 1981
roku, monter urządzeń udojowych
- 31 lat pracy, pracuje nadal, technolog
- od 23 listopada 1956 roku do 29 lutego 1996
roku, szlifierz
- 36 lat pracy, pracuje nadal, sekretarka
- 32 lata pracy, pracuje nadal, pracownik działu
kadr
- od 8 sierpnia 1949 roku do 28 lutego 1982
roku, traser na wydziale remontowym
- 41 lat pracy, pracuje nadal, szef narzędziowni
- od 1952, elektromonter urządzeń elektrycznych, na emeryturze od 1984
- od 12 kwietnia 1947 roku do 31 grudnia 1981
roku, monter
- od 7 września 1962, pracuje nadal, technolog
- od 6 lutego 1952 roku do 27 sierpnia 1983
roku, starszy mistrz dyplomowany
- 39 lat pracy, pracuje nadal, szef zespołu konstrukcji wyrobu
- od 10 września 1951 do 28 lutego 1987 roku
księgowa, pracownik działu sprzedaży
- od 26 stycznia 1959 roku do 30 kwietnia
1992 roku, pracownik działu kadr
- od 1952 jako technolog w dziale Głównego
Mechanika, później -kierownik działu remontowego, a następnie -kierownik działu ogólnotechnicznego, na emeryturze od 31 stycznia
1982 roku.
- od 9 stycznia 1948 roku do 31 stycznia 1984
roku, kierownik importu, w latch 1984 do
1991 - specjalista ds. eksportu
- od 10 marca 1948 roku do 30 czerwca 1980
roku, księgowa
- od 23 sierpnia 1949 roku do 28 lutego 1982
roku, mistrz na TP4 Odział konwii
- od listopada 1952 na stanowisku ślusarz-wzorcarz w narzędziowni, poprzez stanowiska:
kierownik wypożyczalni narzędzi, nadmistrz
w TP1, szef gospodarki narzędziowej, dyrektor ds. produkcji, do stanowiska dyrektora ds.
technicznych od roku 1976 do 1990, kiedy to
odszedł na emeryturę

NAMYŚLAK MIECZYSŁAW
OLINOWICZ ANNA
OSMOŁA JAN
OŚNIAŁOWSKA URSZULA
OZIMEK BOLESŁAW
PAJĄK JÓZEF
PALUCH FRANCISZEK
PAŚKO HENRYK
PĘCIKIEWICZ RYSZARD

PILARZ JAN
PLIŚ FRANCISZEK
PODOLSKI ROMAN
POLCYN MARIAN
POLCZYŃSKA HELENA

PYZA TADEUSZ
ROGALA STANISŁAW
ROLNIK ROMAN
ROMBEL STANISŁAW
RZEŹNIK JAN
SKRZYPCZAK BEATA
SKRZYPCZAK JERZY
SŁOBODZIAN MARIANNA
SOBIESZEK ANTONI

- od 1 września 1961 roku do 30 września
2001 roku, technolog
- 30 lat pracy, pracuje nadal, zaopatrzeniowiec
w dziale logistyki
- od 1 sierpnia 1956 roku do 31 lipca 1996
roku, szlifierz
- 33 lata pracy, pracuje nadal, pracownik działu
technicznego
- od 1 stycznia 1950 roku do 29 stycznia 1986
roku, kierownik sekcji zaopatrznia
- od 16 lipca 1952 do 15 lipca 1991 roku zatrudniony w dziale narzędziowym
- 39 lat pracy, pracuje nadal, technolog
- od 2 listopada 1947 roku do 25 września
1990 roku, technolog, główny technolog
- od 1 sierpnia 1952 do 6 marca 1991 roku,
mistrz na śrubiarni, dyspozytor i planista na
TP1, zastępca kierownika wydz. TP1, kierownik TP4, kierownik działu PP
- od 10 kwietnia 1964 roku do 27 lipca 2004
roku, szlifierz
- od 1 sierpnia 1950 roku, ślusarz, brygadzista
na TP1
- od 18 lipca 1960 roku do 31 sierpnia 2000,
operator obróbki skrawaniem
- od 12 sierpnia 1957 roku do 31 grudnia 1997
roku, technolog, szef zespołu
- od 15 lipca 1968 roku do 30 września 2001
roku, planista w dziale gospodarki materiałowej
- od 20 lutego 1951 roku do 20 lutego 1991
roku, elektryk
- od 9 czerwca 1959 roku do 31 sierpnia 1998
roku, główny technolog
- 39 lat pracy, pracuje nadal, przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność”
- od 2 maja 1962 roku do 31 sierpnia 2000
roku, tokarz
- od 1 września 1962 roku do 30 grudnia 2002
roku, operator obrabiarek
- 31 lat pracy, pracuje nadal, technolog
- od 15 czerwca 1948, w gospodarce narzędziowej do 1985 roku
- od 21 września 1968 roku do 30 września
2001 roku, pracownik działu socjalnego
- od 3 marca 1947 roku do 14 stycznia 1980
roku, podsuwnicowy
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STARZYŃSKA HELENA
STĘPIEŃ BRONISŁAW
STĘPIEŃ CZESŁAW
STOBIŃSKA MARIA
SZAŁANEK MAŁGORZATA
SZCZYPIŃSKI JULIAN
ŚWITAŁA ANTONI
TEKIELI EDMUND
WASZKIEWICZ HELENA
WICHER KAZIMIERZ
WINIARSKI KAZIMIERZ
WINNIK MARIA
WITCZAK HELENA
WÓJTOWICZ HENRYKA
WÓJTOWICZ ZYGMUNT
WYGLĄDACZ CZESŁAW

ZAPOLSKA DANUTA
ZGRZYBACZ MARIAN

- od 28 stycznia 1947 roku do 29 lutego 1980
roku, główna księgowa
- od 16 kwietnia 1962 roku do 31 maja 2002
roku, technolog
- 39 lat pracy, pracuje nadal, kierownik działu
Produkcji
- 30 lat pracy, pracuje nadal, planista w dziale
logistyki
- od 30 lipca 1947 roku do 31 grudnia 1981
roku, księgowa
- od 1953 do 1999, hartownik
- od 28 sierpnia 1963 roku, do 31 sierpnia
2003 roku, operator obrabiarek
- od 8 października 1963 roku do 31 października 2003 roku, technolog
- od 13 kwietnia 1948 roku do 31 marca 1982
roku, księgowa
- od 1 września 1949 roku, brygadzista, mistrz
- od 1 września 1961 roku do 30 września
2001 roku, szlifierz
- 31 lat pracy, pracuje nadal, planista w narzędziowni
- 31 lat pracy, pracuje nadal, wydawca w dziale
logistyki
- od 1 września 1969 roku do 26 maja 2004,
wydawca narzędzi
- 39 lat pracy, pracuje nadal, szlifierz, przewodniczący ZZ Pracowników „Archimedes” S.A.
- pracował od 23 czerwca 1948r na wydziale
budowy maszyn (później remontowy) do 21
kwietnia 1985 roku, kiedy to przeszedł na rentę, ślusarz remontowy
- od 1 września 1970 roku, pracuje nadal, pracownik działu logistyki
- od października 1951, tokarz, kontroler jakości

Stanowisko pracy umieszczane przy nazwisku, jest ostatnim stanowiskiem, na
którym pracowała odchodząc z fabryki lub nadal pracuje wymieniona osoba.
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W “ARCHIMEDESIE”
ARCHIMEDESIE”
we dwoje
Duży zakład to doskonałe miejsce do spotkania się „dwóch pokrewnych dusz”. W ten oto sposób w fabryce poznali się, pokochali i postanowili
spędzić resztę życia we dwoje:
Marianna i Mieczysław BENCAL, Alicja i Andrzej BRYL, Liliana i Krzysztof
CHOROSTKOWSCY, Katarzyna i Jan CHRĄCHOL, Krystyna i Franciszek CUPER,
Irena i Jan CZERNIECCY, Barbara i Andrzej ĆWIKLIŃSCY, Barbara i Ryszard
DOLIK, Regina i Stanisław GĄGAŁA, Irena i Ryszard JANECZEK, Grażyna
i Władysław JANUSZ, Teresa i Edward GŁOWA, Stefania i Czesław
KOŁODNI, Elżbieta i Franciszek KOSIK, Helena i Gabriel KOŚCIK, Bogumiła i
Ignacy KOZIŃSCY, Bogumiła i Józef KUCHCIŃSCY, Gabriela i Czesław KUŁDO,
Ewa i Antoni KURDYŚ, Barbara i Zbigniew LASOTA, Anna i Adam LASZCZYŃSCY,
Irena
i Ryszard ŁABUDA, Janina i Henryk MAJCHER, Grażyna
i Krzysztof MAŁEK, Jadwiga i Zdzisław MARUSZEWSCY, Dorota i Stanisław
MATULKO, Czesława i Bogdan MICHAŁOWSCY, Maria i Leszek MICZKOWSCY,
Agata i Zbigniew MULAWKA, Bożena i Mirosław MUSZYŃSCY, Teresa i Antoni
NOWICCY, Anna i Stefan OLINOWICZ, Grażyna i Krzysztof OLCHOWSCY,
Grażyna i Grzegorz PITOŃ, Małgorzata i Bogusław PIWOWARSCY, Anna
i Czesław PLUTA, Grażyna i Ryszard RADLIŃSCY, Elżbieta i Jerzy SIKORA,
Beata i Jan SKRZYPCZAK, Leokadia i Zbigniew SOŁTYS, Iwona i Waldemar
STACHURSCY, Maria i Janusz STOBIŃSCY, Grażyna i Adam TALAREK, Elżbieta
i Ryszard TĘCZA, Agnieszka i Wojciech TORCZYŃSCY, Renata i Wojciech
WIDLIŃSCY, Maria i Włodzimierz WINNIK, Helena i Henryk WITCZAK, Barbara
i Sławomir WOJTOWICZ, Henryka i Zygmunt WÓJTOWICZ, Elżbieta i Wiesław
WYGLĄDACZ, Danuta i Józef ZAPOLSCY, Stefania i Tadeusz ZAREMBA,Urszula
i Zdzisław ZIOBROŃ,
Nie da się ukryć, że w niektórych wypadkach życie zweryfikowało ich postanowienie.
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“Klany
Klany rodzinne”
Duży zakład to również dużo miejsc pracy. W swej 60-letniej historii
(powojennej) fabryka zatrudniała całe rodziny liczące niejednokrotnie po kilkanaście osób.
Dzisiaj wspominamy Rodziny Państwa:
CUPRÓW, JANICZKÓW, KOWALIŃSKICH, KUŚMIERCZYKÓW, KUŹNIARÓW,
MICZKOWSKICH, MIESZKALSKICH, MŁOTKIEWICZÓW, MROŻKÓW, NIEDZIALI,
PAŚKÓW, RERAKÓW, ROMBLÓW, SIPIORÓW, SKRZYPCZAKÓW, TOMKOWIAKÓW, WALASIÓW.
Przez fabrykę, w czasie jej 60-letniej powojennej historii, przewinęło
się prawie 25 tysięcy pracowników. Ta imponująca ilość sprawiła, że nie mogliśmy wspomnieć wszystkich znaczących postaci, których z pewnością były
setki. Tak naprawdę każdy pracownik wnosił „coś”, co było godne uwagi; sumienność, pracowitość, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, twórcze myślenie,
dowcip, polot, czar i wdzięk osobisty.
Mam nadzieję, że wybaczą nam ci, którzy nie znaleźli się kartkach tej
historii.
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Dyrektorzy
Stanowisko

Okres pełnienia funkcji
Od
Do

Tadeusz Szlaski

Dyrektor Techniczny

01.06.1945

11.07.1946

Wincenty Rogowski

Dyrektor Techniczny

20.08.1946

31.12.1947

Marian Grzymski*

Dyrektor C.B.K.

16.01.1946

30.04.1952

Marian Ćwiertnia

Dyrektor Naczelny

04.08.1947

20.04.1952

Mikołaj Siłuszek*

Główny Inżynier

01.01.1951

01.07.1953

Kazimierz Czyżewski

Dyrektor Naczelny

12.03.1951

01.09.1951

Czesław Miziołek

Dyrektor Naczelny

01.08.1951

30.04.1952

Władysław Grysiewicz

Dyrektor Naczelny

01.05.1952

30.07.1954

Piotr Konieczny

Dyrektor Zakładu

01.01.1954

31.12.1965

Jerzy Kalitka

Dyrektor Zakładu

15.09.1965

30.09.1980

Leon Łeszyk

Dyrektor
Przedsiębiorstwa

01.06.1980

31.12.1990

Stefan Migdał

Tymczasowy Dyrektor

03.07.1990

26.10.1990

Dr inż. Marian Rosiński

Dyrektor
Przedsiębiorstwa

26.10.1990

31.05.1993

Mgr inż. Krzysztof Plata

Tymczasowy Dyrektor

01.06.1993

18.10.1993

Mgr inż. Krzysztof Plata

Dyrektor
Przedsiębiorstwa

18.10.1993

26.06.1994

Mgr inż. Krzysztof Plata

Prezes Zarządu

26.08.1994

13.07.1998

Mgr inż. Tomasz Selinger

p.o. Prezes Zarządu

13.07.1998

07.11.1998

Mgr inż. Tomasz Selinger

Prezes Zarządu

07.11.1998

10.06.2002

Lech Miklaszewski

Prezes Zarządu

10.06.2002

29.03.2003

Ryszard Szewczyk

p.o. Prezes Zarządu

29.03.2003

28.06.2003

Ryszard Szewczyk

Prezes Zarządu

28.06.2004

-

Stanisław Świętochowski

Nie wszystkie w/w osoby pełniły funkcję Dyrektorów, ale z całą pewnością były osobami znaczącymi dla historii Firmy.
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Odznaczeni
Sztandarem Pracy II Klasy
Piotr Konieczny
Srebrnym Krzyżem Orderu „Virtuti Militari”
Tadeusz Tochowicz
Krzyżem Grunwaldu III Klasy
Stanisław Porada
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Strożak
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Angnelius Rajmund
Baros Bronisław
Chmielewski Czesław
Czechowski Mieczysław
Grabowski Leon
Kalitka Jerzy
Kowalew Borys
Lesiak Edward
Lipka Mieczysław
Łazor Teofil
Łoza Piotr
Makowski Eugeniusz
Marks Zdzisław
Migdał Stefan
Michalski Ryszard
Mikulec Antoni
Młynarczyk Stanisław
Orłowski Władysław
Ortyl Stanisław
Pasznicki Franciszek
Paśko Henryk
Pęcikiewicz Ryszard
Smakosz Stefan
Snelewski Marian
Stachowiak Aleksandra
Szczygielski Józef
Sztuder Stanisław
Wachowski Józef
Wojdyr Wacław
Wójtowicz Zdzisław
Żygadło Julian
Nie sposób wymienić wszystkich pracowników odznaczonych Złotym,
Srebrnym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką- Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Złotą, Srebrną Odznaką -Zasłużony dla Zakładu.
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Przewodniczący
Związków
Zawodowych
Związki Zawodowe
Stępkowski

Okres pełnienia funkcji
Od
Do
1950
1951

S. Hans

1952

M. Ciszowski

1955

Z. Jaworski

1956

Dudek

1957

W. Zając

1958

Z. Jaworski

1959

1963

M. Bilski

1964

1965

Leon Adamski

1966

1976

Zdzisław Wójtowicz

1976

1980

Rajmund Angnelius

1980

1981

J. Tonder

1981

13.12.1981

Rajmund Frencel

18.10.1989

31.08.1992

Wiktor Piskorz

01.09.1992

25.02 1998

Zygmunt Wójtowicz

04.06.1998

-

SOLIDARNOŚĆ
Mieczysław Sieradzki

1954

Okres pełnienia funkcji
Od
Do
1980

13.12.1981

Zawieszenie działalności związków zawodowych po ogłoszeniu stanu wojennego.
Od 11.01.1983 rozpoczyna działalność ZZ Pracowników „Agromet-Archimedes”.
Przewodniczącym związku do 31.10.1986 zostaje Mieczysław Kosmala
Od 22.10.1986 do 14.10.1987 związkowi przewodniczy Stanisław Ortyl,
a od X.1987 do 10.09.1989 – Józef Dąbrowski
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” powstałego 16.X.1988
został Michał Małanka

Franciszek Białas

22.06.1989

10.10.1989

Mieczysław Sieradzki

10.10.1989

14.01.1992

Roman Rolnik

15.01.1992

-
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W historię fabryki wpisana jest również działalność nie związana stricte z jej działalnością podstawową, jaka była i jest produkcja. Z perspektywy
czasu należy stwierdzić, że był to szeroki wachlarz działalności uzupełniającej,
która w tamtych czasach była niezmiernie potrzebna wielotysięcznej wówczas
załodze firmy.
v Budownictwo mieszkaniowe
Pokój lub własne „M” dla pracowników fabryka zapewniała dzięki remontom już istniejących budynków lub budowie nowych obiektów. Tak wyrosły:
Dom Młodego Robotnika przy Złotoryjskiej 1 (dzisiaj Strzegomska 11) zbudowany w latach 1953-54, dom przy Legnickiej 24 oddany do zamieszkania
w 1966 roku, hotele przy ulicy Robotniczej 32 i 34, dwa bloki na osiedlu
Kozanów zbudowane w latach 1980-1982.
v Służba zdrowia
Opieka nad pracownikami rozpoczęła się od punktu aptecznego uruchomionego w roku 1954. Od roku 1958 funkcjonowała przyzakładowa przychodnia zdrowia dysponująca gabinetami: lekarskim, stomatologicznym, fizykoterapii, zabiegowym ginekologicznym i laboratorium, która w latach 90-tych
wyodrębniła się z fabryki i świadczyła usługi medyczne jako samodzielna
placówka zdrowia.
v Ogródki działkowe
Pierwszą powierzchnię pod ogródki na Pilczycach fabryka kupiła od prywatnego użytkownika w roku 1971 i powiększyła ją o około 3 ha w roku 1977.
Kolejne tereny na Muchoborze Wielkim (5 ha) fabryka pozyskała dopiero
w roku 1983. Niewielu działkowców uprawia swoje działki również na terenie Żernik Od wielu lat pracownicy fabryki –działkowcy- spędzają swój
wolny czas na doglądaniu roślinek i pielęgnowaniu znajomości z obecnymi
i byłymi kolegami z pracy.
v Szkoła przyzakładowa
Pierwszy dzwonek w szkole przyzakładowej zadzwonił 1 września 1964 roku.
Przez pierwszych 5 lat zajęcia odbywały się w różnych miejscach fabryki.
Dopiero w roku 1969 oddano do użytku nowy, samodzielny obiekt. Szkoła
kształciła tokarzy, frezerów, szlifierzy, mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych. W wyniku restrukturyzacji fabryki, budynek szkoły wraz z budynkiem warsztatów sprzedano Ministerstwu Edukacji Narodowej dnia 20 lipca
1994 roku.
v Media - czasopisma: Nasze Problemy i Eureka, radiowęzeł
- Gazeta zakładowa „Nasze Problemy” wychodziła od 1 kwietnia 1969
roku do 13 lutego 1990 roku. Jej przedmiotem zainteresowania była
fabryka i problemy jej pracowników. W tym czasie redakcja przygotowała 406 numerów wydawanych co dwa tygodnie. Redaktorami naczelnymi
gazety byli kolejno: Zdzisław Swędzioł, Monika Krasucka-Klubińska, Ewa
Szumowska.
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- W latach 1995-1998 załoga wydaje mini gazetkę o nazwie „Eureka”. Gazeta nie miała stałego redaktora, była tworzona na bieżąco i wydawana raz
w miesiącu.
- W czasie przerwy śniadaniowej oraz między I i II zmianą muzykę i najważniejsze komunikaty przekazywano pracownikom za pomocą radiowęzła. Ta
forma informowania zanikła na początku lat 90-tych.
v Klub Eureka
Klub powstał w roku 1965 i przez prawie 20 lat swego istnienia prowadził bardzo ożywioną działalność kulturalno-oświatową. W klubie odbywały się imprezy
okolicznościowe i z okazji rocznic, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, kursy; działały sekcje fotograficzna, szachowa, żywego słowa, kabaret oraz dyskusyjny klub filmowy. Przez wiele lat pracą klubu kierował Mieczysław Barnat,
a następnie Barbara Gołecka, Danuta Dąbrowska. W pracy społecznej klubu
wyróżniali się: Danuta Bąk, Jan Czarnecki, August Kaczmarek, Henryk Nazaruk, Krzysztof Niewiara, Wiesław Pułka, Grażyna Rutkowska, Wiktor Szewczak,
Ludwig Szpunar, Grażyna Talarek, Zbigniew Tuliszka, Ewa Wasilewska.
v Biblioteka
Pierwszą książkę wpisano do zbiorów biblioteki 27 czerwca 1954. Od tamtej pory księgozbiór biblioteki systematycznie się powiększał (do około 28
tysięcy wolumenów) i przyciągał przez lata wielu pracowników i członków
ich rodzin. Biblioteka organizowała wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. W roku 1993 uległa likwidacji. Część księgozbioru sprzedano pracownikom fabryki, część przekazano wybranym szkołom w kraju i za granicą.
Przez długie lata bibliotekę prowadziły: Ewa Błaszczak i Jadwiga Konieczna,
Stanisława Pielach, Maria Czajkowska, Krystyna Gołębiewska.
v INTE
Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna była ściśle połączona
z kolejną biblioteką działającą w fabryce – biblioteką techniczną. Pierwszą książkę wpisano 9 sierpnia 1960 roku. Biblioteka oferowała bogaty
księgozbiór, który liczył około 15 tysięcy woluminów i około 100 tytułów
czasopism krajowych i zagranicznych z różnych dziedzin. Przez wiele lat bibliotekę prowadziły: Ewa Szumowska, Teresa Stępowska, od II.1984r Ewa
Kaźmierczak, od 1985 - Elżbieta Kołodzińska. INTE prowadziło współpracę z licznymi ośrodkami informacji naukowo-technicznej na terenie całego
kraju. W 1993 roku INTE uległo reorganizacji, a bibliotekę zlikwidowano.
Część księgozbioru sprzedano pracownikom fabryki, część przekazano wybranym szkołom w kraju i za granicą.
v SIMP
Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Archimedesie powstało w roku 1960. Założycielami koła byli: ówczesny główny
konstruktor inż. Zbigniew Pőckh, główny technolog – Zdzisław Marks, Borys
Kowalew – zastępca dyrektora ds. technicznych i mgr inż. Jan Galar. W latach funkcjonowania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, wzrosła liczebność
koła, zwiększył się zakres problemów.
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W roku 1984 koło liczyło 51 członków, w 1990 – 66. Kołem kierowali
kolejno: Jan Galar, M. Rosiński, K. Grodziński, E. Kondro. Lata późniejsze
przyniosły kryzys w rozwoju twórczej inicjatywy, który doprowadził do zawieszenia działalności koła.

Ośrodek w Szklarskiej Porebie dawniej i obecnie

v Ośrodki wypoczynkowe
Pracownicy fabryki przez długie lata korzystali z uroków wypoczynku organizowanego w zakładowym ośrodku wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie
(od 2 lipca 1972 do 20
grudnia1995), Rowach
(od 1967 do 20 kwietnia
1994) i w Głębokiem (od
28 czerwca 1965). Od
12.12.1995 roku ośrodek w Głębokiem jest własnością spółki ARCHIMEDES-TOURIST Sp. z o.o,
którą założyli pracownicy
Archimedesa.
Ośrodek w Głębokiem dawniej
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Ośrodek w Głębokiem dziśiaj

Ośrodek ten położony w pięknym ponad 100-letnim sosnowym lesie, nad
samym jeziorem przyjmuje chętnych od czerwca do września oferując różne
formy wypoczynku.

v Sport i rekreacja
Sport to były przede wszystkim sekcje: siatkówki kobiet i mężczyzn, koszykówki mężczyzn, piłki nożnej, kometki, tenisa stołowego, lekkiej atletyki,
narciarstwa, wędkarstwa, rozgrywek w warcaby i szachy. To także liczne
obozy i rajdy. Przez wiele lat pracownicy fabryki brali udział w różnorodnych spartakiadach zakładowych i rozgrywkach dzielnicowych. Do bardziej
znanych działaczy i sportowców w latach 1966-80 należeli: Jan Aleksa,
Halina Bieszczad, Stanisław Borowy, Bolesław Broda, Mieczysław Długosz,
Beata Gibała, Edward Haczyński, Andrzej Kamiński, Czesław Kozera, Kazimierz Krupiński, Jan Łabuda, Ryszard Łabuda, Bogdan Łoziński, Waldemar
Miernik, Marek Miszuk, Kazimierz Najdek, Janusz Nalewajski, Kazimierz
Ołdakowski. Stanisław Ortyl, Stanisław Skotny, Antoni Stasiak, Ewa Szumowska, Krzysztof Wojewoda, Teodor Wojtczak, Ryszard Żygadło. Próbę
czasu przetrwali jedynie wędkarze.
Dzisiaj, żadna z opisanych form działalności nie funkcjonuje „pod opieką” fabryki; wyprowadzenie ich na zewnątrz było skutkiem głębokich zmian
jakie dokonywały się w otoczeniu fabryki oraz w samej fabryce.
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Podsumowanie
odsumowanie
60 lat to dużo, czy mało?
W życiu człowieka to bardzo dużo, w życiu Firmy, która liczy sobie ponad 130
lat, to też szmat czasu.
Nie wszystko, co wydarzyło się w historii tej Firmy, było dobre; nie
wszystko też zależało od niej. Ale jedno jest pewne – niezależnie od różnych
uwarunkowań Firma pod szyldem ARCHIMEDES przetrwała i w ostatnim okresie zanotowała pozytywne wyniki finansowe, które dobrze rokują na przyszłość
Spółki.
Funkcjonowanie na rynku od 60 lat świadczy wyłącznie o tym, że jesteśmy partnerem solidnym i godnym zaufania.

Archimedes - biurowiec
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