
       

50 lat Zachodniopomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP
- 1965 - 2015

     
        
       
     
     
      
      
        
     
       
    

       
       
     
  
 

    
    
     
     
  
       
     
   
     
   
     
    
  

    
    

      
        
        
       
      
       
      
      
        
      
      
        

ANDRZEJ
BOBROWICZ

BRONIS£AW
FALENDYSZ

PIOTR
HORACZYÑSKI

LESZEK
HORYÑSKI

JAN
JANICKI

CZES£AW
NAWROCKI

MAREK
SAPERSKI

STANIS£AW
S£ODZIÑSKI

JAN
WELC

JERZY
WLEKLIÑSKI

MIROS£AW
ZRODOWSKI

KAZIMIERZ
WOJTACHNIA

            
    

   
       

        

 



       

     
    

         
          

    
     

        

      
          
        
          

    

      
 

      
       

       
      
       
       
        
    

     
       
          
       
     
     
         
     
     


      
        
    
        
       
  

    
   
     
 
     
      
     
   
      
       
        
    
     
   



       

    
     
       
    
      
       
    
    
    
    
       
 
    
      
    
       
   
    
       
 
    
      
 
    
      
  

   
    
    

    
    
      
    

    
   
     
   

     
      
    
     
      

  
    
  
  
    
   
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

    
     
         
      
      


     
       
      
    
     
      
      
      
     
    

     
        
     
        



     
    
 

    

      


