
Stanisław Mrugasiewicz – wspomnienia  
 

 W roku 1953, po ukończeniu gimnazjum w Łodzi, z kolega szkolnym zaczęliśmy się 

zastanawiać nad wyborem przyszłego zawodu. Z informatorów, jakie otrzymaliśmy o 

wyższych uczelniach, wybraliśmy krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, kierunek – 

metalurgia. W słuszności wyboru tej uczelni i tego kierunku utwierdzała nas informacja, 

zawarta w tym wydawnictwie, że na tej uczelni można nauczyć się produkcji… złota.  

 Pracę w Hucie Aluminium ,,Konin” rozpocząłem w poniedziałek, 2 czerwca 1961 roku. 

Gdy ze stancji, którą znalazłem sobie w domu pana Papierzyńskiego, pokonałem drogę do 

biurowca dzisiejszego FUGO, drogę zajechała mi warszawa. Wyskoczył z niej energicznie 

dyrektor Haller i rzekł: ,,Kolego, tam jest żuk. Proszę go rozładować i natychmiast przystąpić 

do załatwienia tej dokumentacji”. Wtedy też dowiedziałem się, że kieruję już dwuosobowym 

działem, w którym pracowali inż. Skolimowski i Pawlicki. Ich ,,specjalizacja” w dokumentacji 

była na podobnym poziomie co moja… 

Bardzo przeżyłem też wyjazd jednego z podwładnych do Katowic po supertajną 

dokumentację. W drodze powrotnej wpadł on do rodziny do Wrocławia  i oglądał 

zakończenie ,,Wyścigu Pokoju”. Tak się zapatrzył, że zapomniał o zabraniu teczki, którą dla 

bezpieczeństwa podłożył pod siedzenie. Trafiła ona szybciej niż pracownik, przywieziona z 

wielką awanturą przez milicję.    
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8 stycznia 1970 roku zostałem kierownikiem Wydziału Elektrolizy. Przejąłem go z 

bardzo niestabilną techno logią, dużą awaryjnością i… z komisja rządową, która miała go 

wyprowadzić ze stanu awaryjności.  

- Jeśli wykonacie plan 1970 roku, wtoczę środkowym podjazdem do elektrolizy 

beczkę piwa – usłyszałem już na początku od dyrektora. Zaczął się dla mnie okres pracy 24 

godzin na dobę.  

Dzięki zmianie atmosfery, poświęceniu moich zastępców – Wierzbowskiego, Matysy, 

Kicińskiego oraz kierowników hal – Czajki i Niemca, a także ludzi bezpośrednio z produkcji, 

sytuacja zaczęła się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Plan nie był zagrożony.  

Gdy zastanawiałem się, czy będzie beczka piwa, dyrektor zaproponował zamianę  

,,toczenia” na spotkanie w klubie ,,Hutnik” ,,… przy drinku do syta…”. Nie muszę 

udowadniać, że wraz z dozorem mieliśmy ogromną satysfakcję.   


