
Andrzej Gronuś – wspomnienia  
 

Do moich zadań i obowiązków należało organizowanie, koordynowanie i nadzór nad 

właściwym i terminowym przebiegiem wszelkich działań i prac związanych z przygotowaniem 

inwestycji i jej rozpoczęcia.   

Równoległe z innymi pracami trwały również konsultacje robocze naszych 

projektantów, technologów, elektryków, budowlańców ze specjalistami firmy Pechiney. W 

ramach tych kontaktów grupa naszych projektantów wyjechała do Francji, do zakładu 

doświadczalnego firmy Pechiney w miejscowości Nogueres, gdzie zdobywała niezbędne 

wiadomości i informacje oraz otrzymała materiały niezbędne do opracowania projektu 

technologicznego. Również delegacja francuska przebywała w Polsce, zwiedzając 

Skawińskie Zakłady Metalurgiczne. Delegacji francuskiej przewodniczył dyrektor firmy  

Pechiney pan Grolee, który po zwiedzeniu hali elektrolizy zapytał, jakie zmiany wprowadzono 

do wanien elektrolitycznych. Widząc nasze zdumienie, skąd Grolee wie o zmianach, jakie 

wprowadzone zostały w czasie produkcji przez naszych inżynierów, wyjaśnił, że zakupioną 

przez Polskę od Rosjan w latach 50. nowoczesna metodę produkcji, firma Pechiney 

sprzedała Rosjanom w 1934 r. Komentarz chyba zbyteczny.  

Druga połowa 1960 r. – oprócz załatwiania nawału bieżących spraw trwały 

intensywne rozmowy werbujące fachowców, obeznanych już z procesem inwestycyjnym i 

produkcyjnym w Skawinie, do pracy na kluczowych stanowiskach przyszłego 

przedsiębiorstwa w Koninie. Oferta była raczej skromna – ogrom pracy, życie tułacze i 

olbrzymia odpowiedzialność. W gronie odważnych, którzy już w początkach 1961 roku 

podjęli prace w Koninie, znaleźli się: inż. Jerzy Wiśniewicz – główny technolog, inż. Zenon 

Puza – główny energetyk oraz inż. Janusz Szarras i Krystyna Werhun - ,,minister finansów” 

oraz Stanisław Ozimek – nieoceniony kierowca.  

Grupa ta powiększyła się stopniowo o nowych ludzi, już z Konina. Począwszy od 

Edmunda Musiała i Jerzego Zięby, którzy prowadzili w sposób bardzo operatywny i 

skuteczny całą, niejednokrotnie wyjątkowo skomplikowaną, akcję wywłaszczania 

kilkudziesięciu gospodarstw i gruntów o powierzchni około 100 ha.  Stanisława Pawlicka 

organizowała i prowadziła sprawy kadrowe, Stanisław Mrugasiewicz – wszystkie ogromnej 

wagi sprawy związane z całym procesem opracowania, zatwierdzenia i przekazywania 

dokumentacji. Przeniesiony z Poznania doświadczony inżynier Tadeusz Szczepański pełnił 

funkcje głównego inżyniera budowy. Był więc szefem nadzoru inwestycyjnego, który miał 

ogromny udział, wspólnie z Jerzym Wiśniewiczem – w technologii; Zenonem Puzą i 

Januszem Szarrasem - w energetyce, w ocenie i zatwierdzaniu dokumentacji technicznej. 

Niebagatelny był też udział tych ludzi w organizacji wykonawstwa robót.  



Wspomnieć należy jeszcze o Zbigniewie Chmielewskim prowadzącym sprawy 

administracyjno-gospodarcze, Józefie Pawlickim z Działu Dokumentacji, Zdzisławie 

Trelewiczu i Jerzym Karbowiaku z Działu Zaopatrzenia oraz Genowefie Torzeckiej – 

sekretarce.  

Była to wspaniała grupa pionierów, której działalność stanowiła o prawidłowym 

przebiegu procesu inwestycyjnego, dla której nie istniało pojęcie czasu czy spraw nie do 

załatwienia.  

Ostatnie miesiące 1960, jak również kolejne miesiące 1961 roku, stanowiły dla nas 

bardzo trudny czas. Byłem stale w rozjazdach między Koninem, Katowicami, Poznaniem, 

Warszawą i Skawiną w celu dokonania wszystkich uzgodnień (szczególnie projektowych), 

jak również zabezpieczenia terminowej dostawy wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń, 

materiałów produkcyjnych i surowców.   

W tym czasie ogromną pomocą i radą służyli nam wiceminister przemysłu ciężkiego 

inż. Czachórski, dyrektor inwestycji ZGHMN inż. Tadeusz Zastawnik, czy jego zastępca inż. 

Mieczysław Myga.   

 

x 

 Pierwszymi obiektami, które zbudowaliśmy w ramach naszej inwestycji, były dwa 

bloki mieszkalne, realizowane w ramach ,,budownictwa awaryjnego”, przyszłościowo 

przeznaczone na mieszkania dla robotników. W pierwszej kolejności stanowiły one tzw. 

Hotele robotnicze. Takie rozwiązanie pozwoliło na rezygnację z budowy tradycyjnych 

baraków mieszkalnych, a tym samym na poważne oszczędności finansowe. Pierwszorzędne 

jednak znaczenie miało tutaj wyprzedzenie – mieliśmy obiekty przed wejściem wykonawcy 

na plac budowy.  

 Pierwszym znaczącym osiągnięciem zespołu było przekazanie generalnemu 

wykonawcy w końcu lipca 1961 r. terenu budowy wraz z niezbędną do rozpoczęcia robót 

ziemnych i budowlanych dokumentacją techniczno-roboczą. Była to duża zasługa, ogromny 

wysiłek i poświęcenie ,,Biprometu” w Katowicach i PBPBP w Poznaniu. Dokument ten 

oznaczał, że w ciągu bardzo krótkiego czasu, raptem kilkunastu miesięcy, zdołano – 

wchodząc na zielone pola wsi Maliniec – przeprowadzić cały proces wywłaszczeniowy, w 

którym niejednokrotnie trzeba było ustalać prawo własności.  

 Tak to jeden z bardzo istotnych etapów procesu inwestycyjnego został zrealizowany 

przez umożliwienie rozpoczęcia robót wykonawcom. Zespól ludzi, który tego dokonał, był 

zespołem harmonijnie współpracującym, wzajemnie się rozumiejącym i szanującym, 

ogromnie zdyscyplinowanym, nie znającym podziału ,,my”, ,,,wy” itp.    


