
Regina Champlewska – (kronika huty)  

 

20 marca 1961 r. rozpoczęłam prace w Hucie jako kierowniczka sekretariatu ogólnego. 

Przyjęcie było dość oryginalne. Odbyło się ono w hotelu ,,Górnik” w obecności dyrektora 

Gronusia i głównego księgowego S. Padraka. Dowiedziałam się, że pomieszczenia biurowe 

są wynajęte w KZN i po ich remoncie natychmiast się tam ulokujemy.  

W biurze udostępnionym nam przez KZN zastałam urzędującego E. Musiała, który 

wespół z mgr. Dyczkowskim omawiał problem akcji wywłaszczeniowej terenów znajdujących 

się we wsiach Maliniec i Sulanki.  Urzędowanie nie należało do rzeczy łatwych, zwłaszcza że 

nie było nawet na czym siedzieć, nie mówiąc już o biurkach czy stolikach. Cały sprzęt 

biurowy stanowiły zaledwie stół z desek na dwóch kozłach oraz wykonane gospodarskim 

sposobem prymitywne krzesła. Na owe czasy było to jednak nie lada osiągnięcie. Było 

przynajmniej na czym postawić maszynę do pisania i służbowy telefon.  

W takich to warunkach przyjmowałam i łączyłam telefony, załatwiałam interesantów. 

Po otrzymaniu nowego sprzętu – biurka i materiałów biurowych – przystąpiłam do 

zorganizowania sekretariatu dyrektora. Chociaż do doskonałości było jeszcze daleko, to 

jednak każdy dzień rokował nadzieje na lepsze. Mieliśmy się o tym wkrótce naocznie 

przekonać. Na brak pracy nie mogłam się skarżyć. Wiele czasu pochłaniało przepisywanie 

pod dyktando umów zarówno w godzinach pracy, jak i po godzinach służbowych.  

Osobny rozdział – to problem dojazdów do pracy i do domu. Na ten temat kronikarz 

mógłby napisać współczesną ,,odyseję”. Zdarzało się, że trzeba było na odebrać na 

przystanku PKS całą defiladę autobusów, ażeby po dwugodzinnym oczekiwaniu przyjechać 

do pracy okazyjnie.  Autobusy zdążające ze Skulska do Ślesina były wypchane ludźmi do 

ostatniego miejsca. Kierowców nie wzruszał widok skurczonych z zimna, oczekujących na 

przystankach pasażerów.  Najczęstsze przypadki to wóz ciężarowy, powrót do domu za 

przysłowiową ,,dychę” lub kolejka wąskotorową. Bywało, ze znudzeni oczekiwaniem 

pasażerowie odbywali liczne wędrówki piesze z domu do pracy i z powrotem.  

W czerwcu, w mikroskopijnym pokoiku, zorganizowałam sekretariat ogólny, który 

nazywaliśmy kancelarią ogólną. Obok pracy kancelaryjnej pełniłam również funkcję 

maszynistki. Prace te, w zależności od potrzeb wykonywały na bieżąco Genowefa Torzecka i 

Krystyna Werhun.  

Sytuacja z dojazdem poprawiła się radykalnie po kilku miesiącach, z chwilą kiedy 

kopalnia zawarła umowę z PKS, a nam pozwolono korzystać z autobusów dowożących 

pracowników KZN. Trudno dzisiaj opisać radość, jaka zagościła na twarzach naszych 

pracowników, kiedy pod biurowiec zajechał autobus z prawdziwego zdarzenia i bez obawy 

można było spokojnie zająć wolne miejsce w tym wesołym, rozbrzmiewającym gwarem 

ludzkim, wozie służbowym.  



W kancelarii ogólnej pracowałam do listopada 1963 r., przekazując dotychczasowe 

obowiązki kol. Potockiej. Wraz z inż. Potockim przystąpiłam do organizowania Zakładowego 

Ośrodka Informacji technicznej i Ekonomicznej.   


