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- Najbardziej przerażająca była cisza. Kiedy już wszystko było wyłączone i szło się tą 
półkilometrową halą, każdy krok wywoływał potężny łoskot. Ciemno, szaro, ponuro i ta 
potworna cisza! – opowiada o wyłączeniu elektrolizy w konińskiej hucie Jacek Nowak. 

 

Jak mogło dojść do zamknięcia elektrolizy, skoro przez wiele lat mówiło się raczej o jej 

rozbudowie? W drugiej połowie lat siedemdziesiątych rozmawiano przecież z firmami z 

Francji i Japonii o budowie nowej elektrolizy w Skawinie i zakładu anod wstępnie spiekanych 

w Koninie. Zastosowanie tych ostatnich miało radykalne zmniejszyć emisję szkodliwych 

związków fluoru podczas produkcji aluminium. A rozbudowa wydawała się konieczna i 

przesądzona, bo w 1978 r. zużycie aluminium w Polsce w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wciąż było mniejsze nie tylko od Francji, zachodnich Niemiec czy USA, ale 

nawet od bratniej Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej czy Węgier.  

 

Jeszcze jedna elektroliza 

 

Szanse Konina na nowe inwestycje wzrosły po zamknięciu w styczniu 1981 r. elektrolizy w 

Skawinie. Z opracowania Mariana Nowickiego na temat perspektyw rozwoju Huty Aluminium 

„Konin” w latach 1981-1990 wynika, że planowano wówczas wybudować nową serię 

elektrolizy i zmodernizować istniejącą (fot. nr 1 i 2) tak, żeby zmniejszyć jej uciążliwość 

zarówno dla załogi huty, jak i środowiska. Wszystko po to, by – mimo zamknięcia „Skawiny” - 

utrzymać produkcję aluminium w Polsce na dotychczasowym poziomie.  

Obawy mieszkańców Konina o środowisko miała uśmierzyć obietnica wydania około 13,5 

mld ówczesnych zł, również na budowę żłobków, przedszkoli i około pół tysiąca nowych 

mieszkań. A miastu miało przybyć około tysiąca nowych miejsc pracy. 

 

Pracowali po wyrokach 

 

Jednak w realiach gospodarczych Polski stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 

r., brakowało pieniędzy nie tylko na inwestycje, ale nawet na surowce niezbędne do 

zapewnienia normalnego toku produkcji. - Początek pracy na elektrolizie przerósł moje 



wyobrażenia o skali problemów, jakie tu były – opowiada Jacek Nowak, który pracę w hucie 

rozpoczął w 1983 r. - To był proces wymykający się spod kontroli, z problemami 

technologicznymi, technicznymi, ludzkimi. Brakowało chętnych do pracy i były takie okresy, 

że na elektrolizie pracowali ludzie bezpośrednio po odsiadkach w więzieniu.  

Skutkiem owego kryzysu była rezygnacja Edmunda Bugzela z funkcji kierownika wydziału 

elektrolizy. Miesiąc po jego odejściu, w czerwcu 1983 r. odwołano dyrektora Romana Łopatę, 

którego zastąpił Jerzy Bartecki. 

Wprawdzie w połowie lat osiemdziesiątych podjęto próbę budowy siedmiu nowych 

elektrolizerów, w pełni zhermetyzowanych i zautomatyzowanych, ale nie osiągały one 

wystarczająco dobrych parametrów i z ich wdrożenia zrezygnowano. 

 

Praca przy tysiącu stopni 

 

Groźba likwidacji po raz pierwszy zawisła nad elektrolizą na początku lat 

dziewięćdziesiątych. - Największą uciążliwością dla pracowników elektrolizy było zapylenie i 

bardzo ciężki mikroklimat – tłumaczy Jacek Nowak, który w 1990 r. został zastępcą 

ówczesnego szefa elektrolizy Jerzego Gałka. – Latem temperatura przy wannach wynosiła 

grubo powyżej dziewięciuset stopni, a przy rozregulowanym procesie nawet i tysiąca stopni 

Celsjusza.  

Żeby nie dopuścić do najgorszego, opracowano i zaczęto wdrażać program poprawy 

warunków pracy dla elektrolizy, bez której – uważa Jacek Nowak – w tamtym czasie huta by 

nie przetrwała. Podstawą tego programu było przestawienie wanien elektrolitycznych na 

suchą masę anodową, która – w odróżnieniu od mokrej – nie emituje tak dużych ilości 

związków fluoru. Testowanie nowej technologii rozpoczęto w 1993 r. przy współpracy z 

norweskim koncernem Hydro Aluminium. – Z dwoma jeszcze kolegami, Kazimierzem 

Sikorskim i Bogdanem Kowalkowskim, pojechaliśmy na tydzień do Norwegii, uczyć się 

technologii suchej masy anodowej – wspomina Jacek Nowak. - I po tym tygodniu wróciliśmy 

do kraju i z marszu, bo Norwegia surowce już dostarczyła, rozpoczęliśmy jej wdrażanie.  

Cztery lata później wszystkie 192 elektrolizery pracowały już wyłącznie na suchej masie 

anodowej. - To spowodowało radykalne ograniczenie emisji fluoru – podkreśla Jacek Nowak. 

- Spadła też emisja pyłu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz hali, a efektywność samego 

procesu wzrosła prawie do 90 procent. Natomiast zmechanizowanie prostych prac 

fizycznych pozwoliło zmniejszyć zatrudnienie. 

 
 
 
 



Wszystko przez ceny prądu 

 

Przez ponad dziesięć lat wydawało się, że byt elektrolizy jest niezagrożony. Aż przyszedł rok 

2008. – Problemem nie był nawet krach i wzrost cen aluminium na giełdzie po upadku banku 

Lehman Brothers – uważa Robert Jeżak, który był wtedy zastępcą dyrektora do spraw 

produkcji - ale uwolnienie w Polsce rynku energii elektrycznej, której byliśmy jednym z 

największych odbiorców. Wzrost cen rzędu sześćdziesięciu procent oznaczał wielomilionowe 

straty, bo energia stanowiła na elektrolizie jedną trzecią kosztów produkcji. Na całym świecie 

elektrolizy aluminium korzystają z rozwiązań preferencyjnych, bo są dużymi odbiorcami, 

stabilizującymi przy okazji rynek energii. Działają jak kondensatory, bo przy nadpodaży 

energii potrafią ją akumulować, i oddawać, kiedy jest potrzebna. My nie mogliśmy na to 

liczyć. 

 

Strajk na odchodne 

 

Ponieważ na 2008 r. huta miała zawarte umowy na dostawę energii, problem miał ją dotknąć 

dopiero w roku następnym. - W połowie roku 2008 powołano specjalny zespół do 

przeprowadzenia analiz, ale wszystko wskazywało na to, że właściwie pozostał nam tylko 

jeden wybór: zamykać szybko czy powoli – tłumaczy Robert Jeżak. - Ale ceny aluminium po 

krachu z września 2008 tak spadły, że w październiku kierownictwo podjęło decyzję o 

zamknięciu całego wydziału od razu.  

Rozpoczęły się rozmowy ze związkami zawodowymi na temat tempa i warunków zamknięcia 

wydziału. - Nikt nie liczył na uratowanie miejsc pracy, ale chcieli wynegocjować odprawy 

większe, niż to narzucają przepisy. Był taki dzień, kiedy pracownicy odeszli od stanowisk (fot. 

nr 3 i 4), co oznaczało śmierć elektrolizy, bo w ciągu doby doszłoby do zamrożenia wanien – 

tłumaczy Robert Jeżak. – A odzyskanie zastygłego w nich aluminium wiązałoby się z 

olbrzymimi nakładami. Po apelu ze strony kierownictwa ludzie wrócili do pracy i za to należy 

im się duży szacunek, że mając świadomość, iż za dwa, trzy miesiące tę pracę stracą, 

jednak wrócili i wyłączaliśmy wydział w sposób planowany.  

 

Ta potworna cisza 

 

4 lutego 2009 r. na wydziale elektrolizy Huty Aluminium „Konin” o godzinie siódmej rano 

wyłączono prąd (fot. nr 5). - Najbardziej przerażająca była cisza – wspomina Jacek Nowak. - 

Kiedy już wszystko było wyłączone i szło się tą półkilometrową halą, każdy krok wywoływał 

potężny łoskot. Ciemno, szaro, ponuro i ta potworna cisza!  



Na przełomie lata i jesieni tego samego roku zaczęto rozbierać hale elektrolizy. - Ja sobie nie 

wyobrażałem, że można to zrobić takimi prostymi urządzeniami. Przyjechały takie trochę 

większe koparki i to wszystko położyły – pamięta Jacek Nowak. 

Marnym pocieszeniem jest fakt, że w tym samym mniej więcej czasie zamknięto elektrolizy 

we Francji, od której kupowaliśmy licencję w latach sześćdziesiątych, oraz Holandii, 

Niemczech i Norwegii. – Elektrolizy znikają z Europy i przenoszą się na Bliski Wschód – 

tłumaczy Robert Jeżak. 

 

Robert Olejnik 


