Piotr Osóbka
w latach 1975 – 1985, kierownik ( MC-3 )
Delegatury Warszawskiej ELWRO SERWIS

Kilka słów z „łezką w oku” o historii Delegatury
Elwro Serwis w Warszawie.
Założycielem i pierwszym kierownikiem Delegatury Elwro Serwis w
Warszawie z siedzibą w Radomiu był kol. Ignacy Strembicki, ponieważ tam
mieszkał. Ignacy był prawdziwym Tytanem pracy. Początkowo całe jego biuro
mieściło się w olbrzymiej teczce – walizce, z którą się nie rozstawał. Gościny
udzielały nam kolejno uruchamiane w Warszawie ośrodki obliczeniowe; GUS,
Politechnika, itp. Dopiero dzięki kol. Stefanowi Czekałowiczowi uruchomiony
został stały punkt serwisowy w Warszawie przy ul. Grzybowskiej oraz chyba po
raz pierwszy w Polsce, lizing komputerowy dla Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Śródmieście. Zainstalowana tam „Odra 1305” w systemie dwuzmianowym, naliczała m.in. czynsze dla kilkunastu spółdzielni mieszkaniowych
w Warszawie. Miejsce było idealne dla zorganizowania tam serwisu
komputerowego z prawdziwego zdarzenia. Głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia był kol. Stefan Czekałowicz. Z uwagi na centralnie usytuowanie
w Polsce Delegatury, można tu było spotkać wielu specjalistów z Zakładu
macierzyńskiego we Wrocławiu oraz innych delegatur Elwro Serwis, którzy
odbywali podróże służbowe poza granice naszego kraju i którym można było w
tym celu służyć doraźną pomocą.
Szybki rozwój informatyzacji w głównych resortach, przedsiębiorstwach
przemysłowych, handlowych w szkolnictwie, wojsku, itp. również spowodował
gwałtowny rozwój naszej Delegatury. Na obszarze działania Delegatury,
zatrudnialiśmy najlepszych specjalistów w tej branży. Dzięki temu braliśmy
udział w serwisowaniu „Odry” m.in. w Korei Płn, Związku Radzieckim, NRD,
Czechosłowacji, Libii, Jugosławii.
Śmiało mogę powiedzieć, że nasza Delegatura zatrudniała najlepszych
specjalistów w Warszawie, przeszkolonych w Ośrodku Szkoleniowym Elwro
zlokalizowanym w Książu. Tylko dzięki tym specjalistom, w roku 1977,
zostałem wyróżniony tytułem „Pracownik Roku” a właściwie wyróżniona
została cała Delegatura Warszawska ELWRO SERWIS (MC-3), której miałem
przyjemność być kierownikiem.
Patrząc w przeszłość i porównując dzisiejsze technologie, można
powołać się na słowa: - …..„wszystko należy mierzyć miarą czasów”.... - nie
wiem kto je wypowiedział? Ale miał rację!
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