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Wprawdzie decyzję o budowie walcowni aluminium przy konińskiej hucie podjęto już 
kilka dni po rozpoczęciu rozruchu elektrolizy, ale to wcale nie przesądzało terminu, 
kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. 

 

- Najbardziej chodziło o to, by budowa walcowni znalazła się w imiennym wykazie, 

załączonym do uchwały Komitetu Centralnego PZPR, w sprawie planu pięcioletniego – 

tłumaczy Jerzy Bartecki, ówczesny dyrektor Huty Aluminium „Konin”. O wszystkim 

przesądziło posiedzenie prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, które w 

marcu 1968 roku zatwierdziło projekt wstępny budowy w Koninie walcowni blach i taśm 

aluminiowych.  

 

Z walcowni na przedszkole 

 

Przy okazji wielkich budów socjalizmu powstawały nie tylko obiekty czysto produkcyjne, a 

relacja dyrektora Barteckiego z posiedzenia komisji planowania pokazuje mechanizmy, 

rządzące w tamtym czasie podziałem funduszy inwestycyjnych. Po omówieniu projektu 

budowy szef huty wyraził bowiem zaniepokojenie okrojeniem wydatków na budownictwo 

towarzyszące, pod którym to pojęciem rozumiano między innymi obiekty socjalne, jak 

mieszkania, szkoła, przedszkole czy przychodnia zdrowia. Usłyszał wtedy od wicepremiera 

Stefana Jędrychowskiego, który był jednocześnie przewodniczącym komisji, że „należy 

oszczędnie gospodarować środkami”, a zaoszczędzone pieniądze można „wykorzystywać 

na zaprezentowane przez hutę cele”. - Zaoszczędziliśmy, choć nie na wszystko starczyło – 

zakończył swoją relację Jerzy Bartecki. 

 

Zwinęli żagle 

 

Kiedy było już za co budować, wciąż nie było odpowiedzi na pytanie: kto tę walcownię na 

polach pod Malińcem postawi. Bo Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego, które było generalnym wykonawcą elektrolizy, zaraz po uroczystości 

oddania jej do użytku w lipcu 1966 r. „zwinęło żagle”, jak wyraził się Jerzy Bartecki. - Na 



placu boju pozostaliśmy sami, ucząc się na własnych błędach, co na pewno do 

najprzyjemniejszych metod nie należało - dodał.  

Pokoleniu wychowanemu w gospodarce rynkowej problem może wydawać się wydumany. 

Dzisiaj przecież na takie zlecenie znalazłyby się z miejsca dziesiątki chętnych. Ale w 

gospodarce planowej wszystko było z góry zaplanowane na kilka lat do przodu i nie 

wystarczyło mieć pieniądze, żeby zdobyć wykonawcę 

 

Strajki nie przeszkodziły 

 

Traf chciał, że dyrektor huty podzielił się swoim problemem z Józefem Zielińskim, 

ówczesnym dyrektorem Energobloku, firmy, która (wcześniej pod nazwą Beton-Stal) 

wybudowała elektrownię w Pątnowie. - Czy ty mojego przedsiębiorstwa nie bierzesz pod 

uwagę? – zapytał szef Energobloku z wyrzutem. Nie wystarczyło, oczywiście, porozumienie 

dyrektorów obu przedsiębiorstwa, bo zgodę musiały wydać jeszcze nadzorujące ich 

zjednoczenia. Kiedy ją wreszcie uzyskali, w kwietniu 1968 r. Energoblok wkroczył na plac 

budowy, a trzy miesiące później ruszyły prace budowlane.  

Budowa walcowni szła sprawnie, choć w grudniu 1970 roku, gdy w sąsiednich 

województwach rozgorzały strajki, obawiano się, czy dwutysięczna załoga się do nich nie 

przyłączy. Do niczego takiego nie doszło, dzięki czemu już w grudniu 1971 r. można było 

przystąpić do rozruchu walcarki gorącej. Wprawdzie według planu miało to nastąpić dopiero 

cztery miesiące później, ale stan przygotowań pozwalał już na podjęcie takiej próby, a poza 

tym chciano w ten sposób jeszcze bardziej podnieść rangę wydarzenia, jakiego spodziewano 

się na koniec roku, kiedy to obie polskie huty aluminium miały po raz pierwszy w naszym 

kraju wyprodukować razem w ciągu jednego roku 100 tys. ton tego srebrzystego metalu. 

 

Feta bez walcarki 

 

Ogłaszanie, że to lub tamto „zostało oddane do użytku przed terminem” należało do stałego 

rytuału ówczesnej propagandy, bo każdego roku w przeddzień ważnych świąt państwowych, 

jak 1 maja (święto ludzi pracy), 22 lipca (rocznica ogłoszenia manifestu PKWN, uważanego 

za akt założycielski Polski Ludowej) lub 7 listopada (rocznica wybuchu rewolucji 

bolszewickiej w Rosji), albo zwyczajnie - jak było w przypadku konińskiej walcowni - na 

koniec roku kalendarzowego, chwalono się sukcesami produkcyjnymi. Z walcarką gorącą 

tym razem jednak się nie udało, bo podjęta 27 i 28 grudnia 1971 pierwsza próba 

uruchomienia tego urządzenia zakończyła się niepowodzeniem.  



Choć bez walcarki, zaplanowana na 30 grudnia feta się odbyła, a wzięli w niej udział 

przedstawiciele obu hut, stosownego zjednoczenia i ministerstwa przemysłu ciężkiego, a 

także oficjele z województwa i powiatu.  

 

Jak królik z kapelusza 

 

- Stutysięczna tona została uroczyście przewieziona z elektrolizy na odlewnię w kadzi, na 

której wypisano dużymi literami „100 tys. tona”, na specjalnie przygotowanym i 

udekorowanym pojeździe ciągnikowym – wspominał w kronice huty Tadeusz Matyba.  

W obecności wszystkich zgromadzonych metal został przelany z kadzi do pieca 

odlewniczego, z którego po pewnym czasie rozpoczęto odlewać wlewek, ważący ponad pięć 

ton wielki blok metalu, gruby na 30 cm, szeroki na półtora metra i długi na pięć.  

- Zdziwienie wszystkich gości wywołał fakt, że wlewek ten odlano w tak krótkim czasie – 

czytamy w kronice zapiski Tadeusza Matyby. - Przecież potrzeba sporo czasu na rafinację 

metalu oraz samo jego odlanie.  

Okazało się, że zapobiegliwi gospodarze już kilka godzin wcześniej odlali historyczny wlewek 

w sąsiednim piecu, wypisali na nim „100 tys. tona” i zademonstrowali zgromadzonym 

gościom. Chcieli w ten sposób zaoszczędzić wszystkim czasu, a sobie nerwów, bo w 

odlewaniu tak dużych bloków metalu nie mieli jeszcze zbyt dużej wprawy, bowiem pierwszy 

taki odlew wykonali raptem dwa miesiące wcześniej. Był to jeden z niezbędnych elementów 

przygotowań do rozruchu walcowni, ponieważ odlewnia musiała być gotowa dostarczać jej 

odpowiedni półprodukt do obróbki. Do walcowania nie nadawały się ani produkowane tutaj 

do tej pory tak zwane gąski, ani tym bardziej drobny granulat. To musiały być opisane wyżej 

wlewki.  

 

Blacha gruba na centymetr 

 

9 stycznia znów podjęto próbę uruchomienia walcarki gorącej. Do prac przystąpiono rano, 

ale najpierw nawalił układ hydrauliczny, potem pękł wąż doprowadzający emulsję do walców, 

a po nim złączki węży hydraulicznych. Naprawy trwały po kilka godzin, w mrozie, bo dopiero 

co oddana do użytku hala nie była jeszcze nagrzana. - Głodni, zmęczeni i zmarznięci, 

tkwiliśmy jednak na stanowiskach - zapisał Józef Kopijasz, który w połowie 1968 r. został 

kierownikiem walcowni w budowie. - Nikt już nie wierzył, że się coś uda, ale kierowani 

ostatnią nadzieją, zdecydowaliśmy się jeszcze na ten jeden raz. 

Była godzina 21., kiedy podjęto ostatnią próbę. - Wszyscy czekali w napięciu, niemal 

wstrzymali oddechy, żeby się tylko nic nie stało! -relacjonował wydarzenia tego wieczoru 

ówczesny szef walcowni.  - Wytrzymało! Na samotoku za klatką leżała srebrzysta wstęga 



metalu o grubości 10 mm. Ten kawałek blachy stoi teraz u każdego, kto brał tego dnia udział 

w walcowaniu, na widocznym miejscu i stanowi swego rodzaju symbol. 

Pięć dni później odbyła się uroczystość przekazaniu walcarki do rozruchu i dopiero wtedy 

machina propagandy sukcesu nabrała pełnego rozmachu. - I poszła w kraj „prawda” na ten 

temat – zapisał we wspomnieniach Hipolit Dragan. - Staliśmy się niejako gwiazdą 

telewizyjno-radiową. Nie było tygodnia, by nie było coś o hucie słychać. A prace montażowe 

na tej linii jeszcze trwały. 

 

Od trzydziestu trzech do tysiąca 

 

Przygotowania do rozruchu rozpoczęły się jednak już kilka miesięcy wcześniej. Najważniejsi 

byli ludzie, którzy mieli wszystkie te skomplikowane urządzenia nie tylko uruchomić, ale i 

później przez lata obsługiwać. Wiedzę praktyczną zdobywali w walcowni w Łabędach, a 

także za granicą: w ówczesnym Związku Radzieckim, Czechosłowacji i na Węgrzech. 

Studentom między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Poznańskiej huta 

ufundowała stypendia. - Większość z nas swoje prace dyplomowe napisała na tematy 

proponowane przez hutę, tak że nie będąc jeszcze formalnie jej pracownikami, znaliśmy 

niektóre problemy związane z przyszłą produkcją – pamięta Andrzej Krogulski, absolwent 

krakowskiej AGH. Do świeżo upieczonych młodych inżynierów dołączyło kilkoro 

doświadczonych fachowców z Zakładów Metali Lekkich w Kętach, czy z Zakładów 

Cegielskiego. Z Huty Częstochowa przyszedł Kazimierz Furman, który przez wiele lat 

pracował tam na stanowisku kierownika utrzymania ruchu walcowni. - Tam zdobył dużą 

wiedzę oraz praktykę zawodową – pamięta Józef Kopijasz. - Potrafił pracować z ludźmi, 

niejednokrotnie łagodząc ostre starcia.  

W 1970 roku załogę Walcowni Blach i Taśm Aluminiowych tworzyły 33 osoby. Trzy lata 

później było tam już 1085 zatrudnionych.  

 

Pół miliona ton aluminium 

 

W maju 1972 r. odbyła się kolejna feta, tym razem z okazji zakończenia robót budowlano-

montażowych walcowni aluminium. W folderze wydanym specjalnie na tę uroczystość przez 

Energoblok, można przeczytać, że „walcownia aluminium została całkowicie zaprojektowana 

w kraju, co jest bez wątpienia dużym osiągnięciem polskiej myśli technicznej”, a jej produkcja 

pozwoli zwiększyć „podaż na rynek krajowy blach z aluminium i jego stopów około 3,5-

krotnie”. Zdaniem autorów notki „jakość produkowanych blach po całkowitym opanowaniu 

procesu będzie reprezentować najwyższy standard w skali krajów RWPG oraz jeden z 

wyższych w Europie i świecie”. Do wybudowania hali walcowni i hali odlewni wlewków ze 



stopów aluminiowych wykorzystano w przybliżeniu 7,5 tys. ton konstrukcji stalowych oraz 

100 tys. m sześciennych betonów i żelbetonów. 

Oficjalnie walcownię oddano do użytku 22 września 1972 roku, a szesnaście miesięcy 

później osiągnęła projektowaną zdolność produkcyjną. Zakład przetwórczy był nadal 

rozbudowywany, co pozwalało dostosowywać produkowany asortyment blach do potrzeb 

branży opakowaniowej, budowlanej czy stoczniowej. W grudniu 1975 roku uruchomiono 

walcarkę Zamet-Achenbach, urządzenia pomocnicze, przewijarkę i linię cięcia taśm, dzięki 

czemu stało się możliwe produkowanie cienkiej taśmy o grubości od 150 mikronów do 0,5 

milimetra.  

Na początku 1979 r. wyprodukowano 250-tysięczną tonę aluminiowych wyrobów 

walcowanych, a pięć lat później półmilionową. W kronice zapisano, że „lata osiemdziesiąte 

nie sprzyjały inwestycjom z powodu problemów z zachodnimi środkami płatniczymi 

(dewizami)”, a „przerwy w dostawach energii elektrycznej odbijały się na jakości produkcji”. 

Na początku 1981 r. zamknięto elektrolizę aluminium w Skawinie i podobna groźba zawisła 

nad hutą konińską. Kiedy w 2009 r. również Konin przestał produkować aluminium, 

walcownia stała się postawą dalszego trwania zakładu. Ale o tym napiszemy następnym 

razem. 

 

Robert Olejnik 

 

Tekst ilustrują zdjęcia z albumu, wydanego przez Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i 

Przemysłu „Energoblok”, udostępnionego mi przez Waldemara Nadolnego, oraz fotografie z 

prywatnego archiwum Józefa Karykowskiego. Za ich udostępnienie bardzo obu panom 

dziękuję.  

Powstanie tego tekstu nie byłoby możliwe bez życzliwości kierownictwa Aluminium Konin - 

Impexmetal SA, a szczególnie pani Agnieszki Buciak, która udostępnia mi wszelkie 

potrzebne materiały, w tym również fotograficzne. Za to wszystko również bardzo dziękuję. 

 


