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Drukarnia na Kościuszki 8
Na Kościuszki  po prostu delegowany byłem, to był  praktycznie jeden zakład i  w
zależności od tego, gdzie brakowało pracownika, bo a to urlop, a to zwolnienia, [tam
posyłali]. Pracy nie brakowało wówczas, bo te maszyny były takie jednak wolne, dużo
osób znajdowało zatrudnienie. Na zwykłe druki to nieraz czekali ludzie po pół roku.
Takie były czasy. Ja tam niechętnie chodziłem, [ale] kierownik przychodził i [mówił]:
idziesz na Kościuszki. Tam trzeba było pracowników młodszych, bo dwie maszyny
obsłużyć  przy  tej  ilości,  powiedzmy,  jakichś  akcydensów,  zaproszeń  się  dużo
drukowało, to trzeba było się oskakać po tych maszynach, to tam raczej młodszych
wysyłali. Starsi to już, powiedzmy, pracowali na Żmigrodzie. [To było] Kościuszki 8,
[tam] w tej chwili jest jakaś restauracja bodajże. Na Kościuszki 4 była też drukarnia,
LZGrafu była, a później przemysłu terenowego, a przed wojną też, tak że tradycja
drukarska była na Kościuszki.
Tam był jakiś brygadzista, ale to ja mówię, to nie było tak, że na stałe [tam byłem],
tylko  trzy  miesiące,  później  następny  szedł,  nie  pracowało  się  non  stop.  Na
Kościuszki  był  tylko  brygadzista,  na  niego  się  mówiło  kierownik,  dwóch  było
brygadzistów,  bo  tam  była  praca  dwuzmianowa,  pracowało  się  od  szóstej  do
pierwszej i od pierwszej do dwudziestej, cały czas dwuzmianowo. Józio Jabłoński był
brygadzistą,  Sławek  Uliński  zecerem.  Piondło  taki  był,  to  tam znał  całą  ulicę  i
wszystkich. Tam w takim małym pomieszczeniu to bodajże, jak ja pamiętam, było
chyba z pięć maszyn na Kościuszki. To teraz chyba pięć stolików się nie mieści, to
wszystko było tak na kupie. No złe warunki były, dopiero na Bursakach się warunki
zmieniły.
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