
Edmund Musiał, specjalista do spraw organizacyjnych (kronika huty)  

 

 Działo się to w początkach 1961 r., kiedy jeszcze niewielu ludzi w Koninie wiedziało o 

zatwierdzeniu lokalizacji i budowy Huty Aluminium ,,Konin” w Malińcu. Ja dowiedziałem się o 

tym od mego przyjaciela mgr. Włodzimierza Dyczkowskiego, zatrudnionego w Kopalni Węgla 

Brunatnego w Koninie.  

 Był on pierwszym z Konina, który nawiązał kontakt z dyrektorem Huty Aluminium 

,,Konin” w Budowie mgr. inż. Andrzejem Gronusiem w sprawie zaangażowania się na pół 

etatu jako radca prawny. Osobiste kontakty z Dyrektorem w Zjednoczeniu Górniczo-

Hutniczym Metali Nieżelaznych w Katowicach oraz przedstawione kwalifikacje jako prawnika 

i specjalisty w sprawach wywłaszczeniowych sprawiły, że mgr W. Dyczkowski otrzymał 

angaż w komórce organizacyjno-prawnej Huty Aluminium ,,Konin” jako radca prawny na pół 

etatu.  

 Ja pracowałem w tym czasie przy budowie elektrowni w Gosławicach w 

Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych ,,Energomontaż-Północ” 

Warszawa w dziale zaopatrzenia.  

 Po rozmowie z mgr. Dyczkowskim zgodziłem się na przejście do Działu 

Organizacyjno-Prawnego huty na warunkach przeniesienia. Sprawę jednak musiał 

zaakceptować dyrektor Gronuś. W umówionym dniu, w styczniu 1961 r. spotkaliśmy się z 

dyrektorem w tej sprawie w Kopalni Węgla Brunatnego. Czekałem na przybycie dyrektora 

razem z mgr. Dyczkowskim. W pewnej chwili otworzyły się energicznie drzwi, w których 

pojawiła się wysoka i zgrabna sylwetka oczekiwanego. Spojrzał na mnie spod oka, przywitał 

się z Dyczkowskim no i ze mną i zapytał, czy to jest ten nowy pracownik Huty. Kilka pytań z 

życiorysu i rozmowa przeniosła się na tematy służbowe nabycia terenów pod budowę, 

uzyskania lokalizacji szczegółowej, pomiarów geodezyjnych oraz geologicznych. Nie 

wiedziałem, że ta rozmowa to był mój egzamin wstępny. Po jej zakończeniu dyrektor Gronuś 

krótko powiedział: ,,angażuję Was – pismo o przeniesienie napiszę z Huty Skawina, gdzie 

obecnie urzęduję – warunki finansowe omówimy następnym razem, w pracy kontaktować się 

z Dyczkowskim”.    

W dniu 2 lutego 1961 r. podjąłem już pracę, gdyż pismo o przekazanie nadeszło. 

Byłem drugim z kolei pracownikiem huty po Dyczkowskim. Następnym razem dyrektor 

przyjechał już z głównym księgowym Stefanem Pędrakiem i zatrzymał się w hotelu Kopalni 

Węgla Brunatnego, gdzie urzędował. Miękliśmy się tam zgłosić w sprawie omówienia 

warunków finansowych. ,,Ile chcielibyście u nas zarobić?? – powiedział szczerze dyrektor. 

Wymieniłem dość skromną wówczas kwotę 2300,00 zł miesięcznie plus premia. Po chwili 

namysłu dyrektor zgodził się. Była to pensja o 200 zł wyższa niż w poprzednim 

przedsiębiorstwie. Ponadto Karta Hutnika i mieszkanie w nowych blokach. Trochę 



żałowałem, że nie podałem wyższej stawki, ale w gruncie rzeczy byłem zadowolony z obrotu 

sprawy.  

W początkach mej pracy musiałem się zatroszczyć o pomieszczenia biurowe nowego 

przedsiębiorstwa. ,,Zwróćcie się w tej sprawie do dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego w 

Koninie, gdzie już przeprowadziłem rozmowę w sprawie naszych pomieszczeń” – powiedział 

dyrektor. ,,Dzięki uprzejmości KWB mamy otrzymać tymczasowo na cele biurowe Huty ich 

nowy obiekt biurowy w Marantowie przy Zakładach Naprawczych KWB. Zgłoście się do 

dyrektora ds. administracyjnych Mierzwiaka w sprawie kluczy i pożyczki mebli. Nie chcę już 

dalej urzędować w hotelu”. Zacząłem wówczas organizować pierwsze biura Huty. Dzięki 

uprzejmości zastępcy dyrektora KWB Mierzwiaka otrzymałem klucze od obiektu w 

Marantowie, transport, meble i ludzi do przewozu.  

Przy następnym pobycie dyrektora, a było to w początkach lutego 1961 r., 

posiadaliśmy już trzy umeblowane pokoje biurowe i dwa pokoje gościnne w biurowcu 

dzisiejszych KZN w Marantowie.  

Zaczęli się pojawiać pierwsi pracownicy. Z poręki KWB przyszła do pracy pierwsza 

portierka Huty Jadwiga Wróblewska – sumienna, pracowita. Doczekała się w Hucie 

emerytury. Była powszechnie lubiana i ceniona wszyscy żałowaliśmy serdecznie, kiedy 

przeszła na emeryturę.  

Potem przyszli następni. Zbigniew Chmielewski na stanowisko szefa administracji. 

Sympatyczny człowiek, energiczny i obrotny. Zaraz kupił nowe meble dzięki swoim 

znajomościom, postarał się o maszyny do pisania, materiały itp.  

Jako maszynistka-sekretarka została zatrudniona pani Regina Champlewska, też 

dzięki wstawiennictwu mgr. Dyczkowskiego. W biurze robiło się coraz gęściej, nowa 

maszynistka okazała się bardzo inteligentną osobą i towarzyską. Bardzo się z nami zżyła. 

Pracowała w Hucie długie lata, do emerytury.  

Potem przyszedł do Działu Dokumentacji Józef Pawlicki, który do dziś pracuje jako 

kierownik Oddziału Odlewni Aluminium.  

Następnie mgr inż. Stanisław Mrugasiewicz jako kierownik Działu Dokumentacji, do 

dziś pracujący w Hucie na stanowisku kierownika Zakładu Przetwórczego.  

Jako sekretarka dyrektora została zaangażowana Genowefa Torzecka.  

W końcu marca 1961 r. przybyli do Huty, z Huty Aluminium w Skawinie, Krystyna 

Werhun i mgr inż. Zenon Puza.  

Dalej, jako inspektor nadzoru angażuje się Zbigniew Michalski. Kolejnym 

pracownikiem z ,,pierwszej dziesiątki” jest Jerzy Zięba – przyszedł z Zakładów Jajczarsko-

Drobiarskich z Konina, gdzie był planistą. Włączył się od razu w wir pracy Działu 

Organizacyjno-Prawnego i wkrótce wybił się na stanowisko kierownika, dzięki wielu walorom 

osobistym, wrodzonym zdolnościom i pilnością w pracy. Towarzyski i uczynny, był ogólnie 



lubiany w przedsiębiorstwie. Jako doskonały mówca mógł rywalizować na tym polu tylko z 

dyrektorem Jerzym Barteckim.  

W pierwszych początkach naszej egzystencji jawi się również postać zastępcy 

dyrektora ds. inwestycji mgr. inż. Zygmunta Hallera. Masywny w budowie, o przenikliwym 

spojrzeniu, straszył nas w pierwszych początkach swego urzędowania ostrą dyscyplina 

pracy i ciągłym powiedzeniem - ,,Bo proszę pamiętać, że na wasze miejsce mam stu innych 

kandydatów i nikt mi tu łaski nie robi”.  

Praca w Dziale Organizacyjno-Prawnym była ciekawa i dawała mi dużo satysfakcji. 

Mając duże znajomości na terenie Konina, w Wydziale Architektury PPRN, w Biurze 

Notarialnym, w Wydziale Rolnictwa PPRN, Wydziale Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, w 

Kopalni Węgla Brunatnego, stosunkowo szybko załatwiliśmy sprawę rozgraniczenia terenów, 

stosunków własnościowych, szacunków i nabycia potrzebnych gruntów pod budowę.  

W dniu 22 maja 1961 r. tereny o powierzchni około 140 ha były w posiadaniu huty i 

uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. A była to niełatwa sprawa. Ówczesny kierownik 

Wydziału Architektury i Budownictwa mgr inż. ST. Kruk nie chciał podpisać decyzji z powodu 

braku kompletnej dokumentacji techniczno-roboczej, wymaganej prawem budowlanym. 

Musiałem użyć wiele argumentów, aby złożył swój podpis pod cenny dla nas dokument.  

W sprawie otrzymania tzw. zezwolenia na wejście w teren musieliśmy uzyskać 

akceptację Ministra Przemysłu Ciężkiego w Warszawie. Zostałem delegowany do Warszawy 

celem załatwienia tej sprawy. Była to moja pierwsza wizyta w naszym resorcie. Zgłosiłem się 

do  Departamentu Inwestycji na V piętrze przy ulicy Kruczej. Przeprowadziłem rozmowę z 

dyrektorem departamentu w sprawie uzyskania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie terenu. 

Wszystko dobrze, ale obywatel wiceminister MPC L. Rubinsztajn jest na naradzie i nie może 

podpisać dokumentu. Czekałem cierpliwie na powrót ministra. Mijają godziny, zbliża się 

godzina 15.00. Dyrektor departamentu rozkłada bezradnie ręce i radzi pozostawić sprawę 

swemu biegowi.  Nie mogę wracać nie załatwiwszy sprawy, no bo będzie wstyd, a ponadto 

zezwolenie jest  pilnie potrzebne – nie można opóźniać budowy ani o jeden dzień. Zwracam 

się więc do dyrektora z propozycją, aby poszedł na tę naradę i w przerwie uzyskał podpis 

ministra. Było to wygórowane żądanie, powoływałem się jednak na priorytet, jaki już 

posiadaliśmy, co uprawniało nas do pierwszeństwa w załatwianiu spraw. Dyrektor 

departamentu zgodził się wreszcie na moja propozycje, udał się na naradę do wiceministra 

Rubinsztajna i uzyskał podpis, a ja dopiąłem swego. Wróciłem do Konina, w rozmowie z 

dyrektorem Gronusiem dowiedziałem się, że załatwienie sprawy w jednym dniu w resorcie 

należy do wielkiego sukcesu.  


