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Żywa historia Gorlic — wywiad z panem
Bronisławem Stojem
Wywiad z panem Bronisławem Stojem dotyczący życia i pracy w Borysławiu, powrotu do Jasła, pracy zawodowej w
Gliniku oraz działalności w Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników Polskich.

Bronisław Stoj
Bronisław Stoj urodzony 21 kwietnia 1920 roku w Bączalu Górnym, inżynier mechanik. Długoletni pracownik Fabryki
Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik. Od 1967 roku członek i działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników
Polskich. Założyciel Koła Seniorów SIMP i Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach. Racjonalizator produkcji w Gliniku —
autor ponad 100 projektów racjonalizatorskich wdrożonych do produkcji.
Wywiad z panem Bronisławem Stojem przeprowadzony 6 lipca 2017 roku w jego mieszkaniu przez Urszulę Karasińską
(pracownika MBP w Gorlicach).
Serdeczne podziękowania dla pana Romana Jamro, prezesa Oddziału SIMP i dyrektora Ośrodka
SIMP-ZORPOT w Gorlicach, za pomoc przy poszukiwaniach osób chętnych do udzielenia wywiadu.
Spis treści:
00:00:15 — od piętnastego roku życia zamieszkanie razem z ojcem w Borysławiu, nauka zawodu, po trzech latach
podjęcie pracy w firmie Gazolina
00:03:20 — powrót do Jasła w 1945 roku
00:03:45 — podjęcie pracy w Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych w Gliniku
00:04:20 — studia wieczorowe w Punkcie Konsultacyjnym Politechniki Krakowskiej w Gorlicach
00:04:45 — etapy pracy w FMWiG Glinik: tokarz, frezer, konstruktor, kierownik Wydziału Remontu Maszyn i Urządzeń
(300 pracowników)
00:06:10 — wstąpienie do SIMP-u w 1967 roku (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich), założenie Koła
Seniorów SIMP-u w 1985 roku
00:07:10 — założenie Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach
00:08:15 — „na emeryturze pracowałem zawodowo jeszcze osiemnaście lat”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające
materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów
społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści
udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby
trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.
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