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STEFAN PORADA 
1931 — 1985

Dnia 17 marca 1985 roku zmarł Ste
fan Porada, długoletni kierownik Samo
dzielnego Referatu Administracyjno-Go
spodarczego w  Muzeum Narodowym w  
Kielcach. Odszedł z naszego grona, w  
wieku zaledwie 53 lat, dobry kolega, za
służony pracownik, wieloletni działacz 
społeczny i polityczny.

Urodził się 29 października 1931 roku 
w  Pacanowie, dawnej gminie Busko, w

rodzinie robotniczej. Od 1937 roku wraz 
z rodziną przeniósł się do Kielc, gdzie 
podjął naukę, a w 1947 roku pracę za
wodową. Wraz z nią zaczęła się pierw
sza praca społeczna, początkowo w  
Związku Harcerstwa Polskiego, następ
nie Organizacji Młodzieżowej TUR, po 
zjednoczeniu ruchu młodzieżowego w  
Związku Młodzieży Polskiej.

Od 1950 roku Stefan Porada pracował 
w Zakładach Wytwórczych „Społem” 
w Kielcach, skąd za dobrą pracę po 
trzech latach przeniesiony został do Ko
mitetu Miejskiego PZPR w Kielcach. 
Starał się również podnosić swoje kwa
lifikacje, zaocznie ukończył Technikum  
Handlowe, a następnie Międzywojewódz
ką Szkołę Partyjną w  Warszawie. Ko
lejny etap pracy zawodowej to praca 
w KW PZPR. Pełnił przez kilka lat 
m. in. funkcję sekretarza Komitetu Po
wiatowego w Chmielniku i Busku. W 
roku 1964 Stefan Porada podjął pracę 
kierownika administracyjno-gospodarcze
go w  Przedsiębiorstwie Techniczno-Han
dlowym Zmechanizowanego Sprzętu Do
mowego „Eldom” w Kielcach. W 1969 
roku przeszedł do pracy w muzeum kie
leckim.

Wieloletni sekretarz POP PZPR w  
Muzeum Narodowym w Kielcach, dzia
łacz Frontu Jedności Narodu i Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci, za pracę za
wodową i społeczną odznaczony Srebr
nym i Złotym Krzyżem Zasługi, odzna
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ką „Za zasługi dla województwa kielec
kiego”, odznaką FJN i Złotą Odznaką 
TPD.

Spoczął w Alei Zasłużonych Cmen
tarza Komunalnego w Cedzynie w  Kiel

cach, został w naszej pamięci jako ko
leżeński współtowarzysz naszej pracy, 
aktywny działacz polityczny i społeczny.
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