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Pierwsze cztery lata funkcjonowania były dla konińskiej huty najtrudniejsze nie tylko z 
powodu nękających ją nieustannie awarii, ale i kosztownej czasami nauki na błędach, 
jaką pobierała załoga nowego konińskiego kolosa przemysłowego. 

 

Beztroski sen w kadzi, do której za chwilę miało spłynąć kilka ton aluminium o temperaturze 

bliskiej tysiąca stopni Celsjusza, kradzież drucików z telefonów, która unieruchomiła 

wszystkie niemal aparaty na elektrolizie, czy wyjazd traktorzysty na czas rozładunku 

przyczep poza teren zakładu, by dorobić do pensji zaoraniem ziemi właścicielowi pobliskiego 

pola to tylko niektóre z historii, które znaleźć można w kronikach huty lub usłyszeć od 

pracowników nadzoru. 

 

„A co ty tam majster pier...sz” 

 

O ile kadra inżynieryjno-techniczna przyjechała do Konina ze Skawiny, gdzie już od 1954 r. 

funkcjonowała pierwsza polska huta aluminium, i kilku innych zakładów metalurgicznych, to 

większość pracowników produkcyjnych rekrutowała się spośród mieszkańców Konina i 

okolic. Nieliczni z nich, którzy – jak wspomniani w poprzedniej części opowieści o hucie 

(„Wanny uciekały, a milicjanci pomagali usuwać awarię”) Mirosław Kropidłowski i Jerzy 

Kukulski – mieli średnie wykształcenie, natychmiast awansowali na stanowiska średniego 

nadzoru technicznego. Praca pozostałych nie wymagała wprawdzie zbyt wysokich 

kwalifikacji, ale do jej prawidłowego wykonania niezbędne było przestrzeganie reżimu 

technologicznego elektrolizy i rytmu pracy zakładu przemysłowego. 

Niektórym przychodziło to z trudem. – Tłumaczyłem podczas szkoleń, że nie można 

dopuścić, żeby do elektrolizera dostała się woda, bo może dojść do wybuchu – pamięta 

Jerzy Kukulski. – „A co ty tam majster pier...sz”, powiedział mi któregoś razu jeden z 

uczestników takich zajęć. „Ja rzuciłem tam butelkę z wodą i nic się nie stało”.  

Okazało się, że butelka nie wpadła do wnętrza elektrolizera, tylko rozbiła się na zeskorupiałej 

warstwie tlenku glinu. Woda od razu odparowała i, na całe szczęście, nie zetknęła się ani z 



elektrolitem, ani z aluminium. Wprawdzie nikomu nic się nie stało, ale takiej niesubordynacji 

tolerować nie było można i pracownik natychmiast został zwolniony w trybie dyscyplinarnym. 

 

Płynne aluminium na plecach 

 

Dlaczego konsekwencje wobec niesubordynowanego pracownika były aż tak surowe i co 

mogło się stać w wyniku dostania się wody do wnętrza elektrolizera, wyjaśnia wydarzenie, 

które miało miejsce na zmianie Mirosława Kropidłowskiego. - Pracownik topił blachy 

aluminiowe, które pozostały po rozebranej anodzie. Powinien je przekazać do odlewni, ale 

nikomu nie chciało się tam iść z kilkoma blachami, więc trafiły do elektrolizera. Nie podgrzał 

ich i nie zauważył, że są wilgotne, więc jak je wrzucił, płynne aluminium wyprysło na 

zewnątrz. Uratowało go jedynie to, że w ostatniej chwili zdążył się odwrócić i metal o 

temperaturze kilkuset stopni uderzył go w plecy, a nie w twarz. 

Ubranie na hutniku zaczęło się palić, ale na szczęście koledzy szybko przytłumili ogień. - 

Przyprowadzili go zaraz na mistrzówkę – wspomina Mirosław Kropidłowski. – Polaliśmy go 

zimną wodą z kranu, zalewając przy okazji całe biuro, ale dzięki temu człowiek już po dwóch 

miesiącach wrócił do pracy. 

Bywało też, że aluminium wlewało się hutnikowi do buta. Działo się tak, kiedy pracownik 

wpuszczał spodnie w cholewę, zamiast wykładać je na wierzch (jak na fot. nr 1). – Kiedy 

spodnie były na wierzchu, metal odbijał się od ubrania i nie wpadł do środka – tłumaczy 

Mirosław Kropidłowski. Skutkiem takiego zdarzenia było poparzenie stopy, ale – jak 

przyznają dzisiaj ówcześni pracownicy nadzoru z elektrolizy - zdecydowana większość tego 

rodzaju niegroźnych wypadków w ogóle nie była zgłaszana kierownictwu huty. - Jeśli to nie 

było nic poważnego, wysyłało się człowieka, żeby szedł na zwolnienie – tłumaczy jeden z 

mistrzów zmianowych. – Choć od czasu do czasu, kiedy obrażenia okazywały się 

poważniejsze niż z początku się wydawało, sprawa wychodziła na jaw i wtedy mieliśmy 

kłopoty. 

 

Sen ze skutkiem śmiertelnym 

 

Nie brak było też zdarzeń, które mogły skończyć się śmiercią lekkomyślnego pracownika. -  

Któregoś razu, to był chyba sylwester,  podczas obchodu hali z kierownikiem sprawdzaliśmy 

kadź zlewczą – pamięta Jerzy Kukulski. - Jurek Pabis podskoczył i mówi: tam coś jest. 

Podsadził mnie, złapałem się krawędzi kadzi rękawicą azbestową, i widzę, że w środku leży 

człowiek. Okazało się, że przyszedł do pracy pijany i schował się tutaj, żeby choć na chwilę 

odpocząć, i zasnął. 



Niewiele brakowało, żeby jego sen zamienił się w wieczny, bo niedaleko kadzi wylewacz 

wyciągał z elektrolizera aluminium (jak na fot. nr 2), które za kilkanaście minut zostałoby 

przelane do tejże kadzi (jak na fot. nr 3). Gdyby chlusnął na niego płynnym metalem o 

temperaturze ponad 900 stopni Celsjusza, z lekkomyślnego hutnika zostałby tylko obłok pary 

wodnej. Mężczyzna został zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym, a jego 

przypadek nie był wcale jedyny. 

 

Lodowy grom z dachu 

 

To nie znaczy, że wszystkie wypadki wynikały jedynie z lekkomyślności pracowników. W 

przypadku Witolda Nitzke to był splot nieszczęśliwych okoliczności. – To było w marcu 1967 

r., zaraz po rozruchu drugiej hali elektrolizy – wspomina. – Podjechałem żurawiem (fot. nr 4) 

do wanny i podczas jej obrabiania (przebicie zaskorupiałej warstwy tlenku glinu i dosypanie 

świeżej porcji – dop. red.) nagle buchnął na mnie ogień. Chciałem odjechać, ale żuraw, nie 

wiadomo dlaczego, stanął. Paliłem się od dołu, więc żeby się ratować, zeskoczyłem z 

maszyny, ale zaplatałem się w kable od żurawia i przewróciłem. Tak pechowo, że złamałem i 

rękę, i nogę. Chorowałem kilka miesięcy i na elektrolizę już nie wróciłem. 

Były też zdarzenia innego rodzaju, których nikt nie był w stanie przewidzieć. W drugi dzień 

świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 1969 r. do hali elektrolizy (fot. nr 5) wpadła wielka, 

ważąca kilkaset kilogramów bryła lodu. Bryła uformowała się ze skraplających się pod 

wpływem mrozu gazów, wyciąganych z hal elektrolizy przez potężne wentylatory, 

zamontowane na dachu. Tylko szczęściu zawdzięczają hutnicy, którzy tego dnia pracowali, 

że nikomu nie stała się żadna krzywda. 

 

Została jedna trzecia 

 

Przez ostatnie dwa lata przed uruchomieniem huty intensywnie szkolono jej przyszłych 

pracowników. Powstała przy hucie Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła ślusarzy i 

elektryków urządzeń hutniczych, a Państwowa Szkoła Techniczna przygotowywała do 

zawodu hutnika absolwentów liceów ogólnokształcących, wśród nich wspomnianego już 

wyżej Mirosława Kropidłowskiego. Oprócz tego ponad jedna trzecia z tysiącosobowej załogi 

odbyła szkolenia w kilkunastu zakładach w kraju oraz w hutach we Francji i na Węgrzech.  

Awarie, tak często trapiące konińską hutę w pierwszych latach jej funkcjonowania, dały jej 

młodej załodze niejedną okazję do wykazania się nabytymi umiejętnościami i zweryfikowania 

przydatności do pracy w tak specyficznych i trudnych warunkach. Z 350 pracowników 

fizycznych, którzy uczestniczyli w rozruchu obu hal elektrolizy w 1966 i 1967 r. po ośmiu 

latach pozostało mniej niż jedna trzecia (109). To o nich pisał w swoich wspomnieniach 



Tadeusz Matyba, zastępca kierownika zakładu hutniczego, że „wielokrotnie dali przykład 

wyjątkowej ofiarności, solidności i zaangażowania w żywotne sprawy wydziału”. 

 

W przerwie orał pole 

 

Dochodzenie do tego stanu trwało kilka lat i obfitowało w liczne tarcia i potknięcia. Na 

przykład służby remontowe nie czuły początkowo rytmu pracy elektrolizy i zepsute w nocy 

urządzenia musiały czekać na naprawę do rana. - A elektroliza nie znosi przestoju – 

wspominał Hipolit Dragan. - Sprawę przecięło moje zarządzenie, zgodnie z którym 

zaczęliśmy potrącać premię w sposób proporcjonalny do czasu postoju awaryjnego. To 

rozwiązało problem. 

Mirosław Kropidłowski wspomina pracownika, który pod koniec lat sześćdziesiątych 

ciągnikiem z dwoma przyczepami przywoził na elektrolizę masę anodową. - Kiedy ludzie 

rozładowywali przyczepy, on odpinał ciągnik i znikał – pamięta mój rozmówca. – Ponieważ to 

się powtarzało za każdym razem, zapytałem, gdzie się podziewa. Pojechał się zatankować, 

usłyszałem, następnym razem też coś tam wymyślili. Z ciekawości, sprawdziłem. Okazało 

się, że traktorzysta porozumiał się ze strażnikami, którzy wypuszczali go poza teren zakładu. 

Jechał do Malińca, podpinał do ciągnika pług i za pieniądze orał chłopu pole. Wyleciał z 

pracy. 

Trafiali też na elektrolizę kryminaliści. – Jak taki piętnaście lat odsiedział, to nigdzie nie 

chcieli go przyjąć, więc kierowali go do nas – pamięta Mirosław Kropidłowski. – Bywało, że 

zamiast wykonać polecenie, odpowiadał, żebym się odwalił, bo mi przyp... Jeśli nie potrafił 

ani nie chciał się przystosować, to szło pismo do dyrektora, żeby go od nas zabrać i był 

zwalniany. 

 

Pieniądze do przetopienia 

 

Ale nie tylko kryminaliści sprawiali kłopoty swoimi postępkami o charakterze... kryminalnym. - 

Nie o wszystkich członkach naszej załogi można było mówić w superlatywach – napisał we 

wspomnieniach Tadeusz Matyba. - Ileż to razy ginęły żarówki, klosze do lamp, gniazdka 

ścienne, deski sedesowe, spłuczki w ubikacjach, ba - nawet klamki od drzwi, czy też lustra z 

toalet i łaźni. Ginęły i to nieraz w dzień po powtórnym zainstalowaniu. Ręce opadały.  

Ginęły również srebrne styki z niektórych urządzeń. Odspawane, były potem – co ustaliła 

milicja - sprzedawane w prywatnych warsztatach. Srebro wróciło do huty, ale właściciele 

warsztatów nie zdradzili nazwisk „dostawców”. Z powodu kradzieży, zrezygnowano z 

używania telefonów na elektrolizie, które miały pomóc w szybkim porozumiewaniu się w 

razie awarii. - Dlaczego? Oto przed świętami aparaty przestały działać: zostały dokładnie 



oczyszczone! – odnotował Hipolit Dragan. - Druciki okazały się przydatne do światełek 

choinkowych. 

Z odlewni z kolei ginęła miedź, którą używano do stopów z aluminium, produkowanych na 

zamówienie przemysłu motoryzacyjnego. Wynoszono ją na przykład w pudełkach po paście 

do rąk. Wielką pokusę stwarzały też, wycofane już z obiegu z powodu zużycia, aluminiowe 

monety jedno-, dwu- i pięciozłotowe, które mennica przysyłała hucie do przetopienia. 

 

Podejrzenia o forowanie swoich 

 

Zmuszona do borykania się z tymi i wieloma innymi problemami kadra kierownicza konińskiej 

huty też nie była wolna od wewnętrznych tarć i konfliktów. Przybyli do Konina z różnych hut i 

zakładów metalurgicznych fachowcy mieli naturalną skłonność do szukania raczej własnego 

towarzystwa. – Potworzyły się takie grupy: skawińska, trzebińska, ze zjednoczenia było ze 

dwunastu fachowców, tylko ja sam jeden byłem z Hutmenu Wrocław – podsumowuje 

ówczesną sytuację Stanisław Mrugasiewicz, który był w latach siedemdziesiątych 

kierownikiem elektrolizy, a później walcowni. 

Ze Skawiny był pierwszy dyrektor huty (wtedy jeszcze w budowie) Andrzej Gronuś (fot. nr 6). 

W 1963 r. zastąpił go na tym stanowisku Zygmunt Saller (fot. nr 7), który przyszedł do 

Konina z Zakładów Cynkowych w Trzebini. Ta zmiana wywołała niezadowolenie dużej części 

kadry kierowniczej, czego efektem było obrócenie się przeciwko niemu zakładowej 

organizacji partyjnej (więcej o tzw. „zamachu stanu” w artykule: „Czerwony ze złości Francuz 

bulgotał niezrozumiale i tupał”). Ze Skawiny przyszedł również Roman Łopata (fot. nr 8), 

wieloletni zastępca dyrektora konińskiej huty do spraw technicznych i jej dyrektor w latach 

1977-1983. Jerzy Bartecki (fot. nr 9) z kolei, który był dyrektorem huty w latach 1966-1977 i 

ponownie w latach 1983-1990, przyszedł ze Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali 

Nieżelaznych. 

Pochodzenie z różnych zakładów pracy nie musiało automatycznie oznaczać konfliktów, ale 

niejednokrotnie utrudniało porozumienie i rodziło podejrzenia o forowanie swoich kosztem 

obcych, co dało się wyczuć w, przeprowadzonych przecież po wielu latach od tamtych 

wydarzeń, rozmowach autora niniejszego artykułu. 

Tych kilka pierwszych, niezwykle trudnych, lat funkcjonowania elektrolizy pozwoliło wyłonić 

zespół doświadczonych fachowców, co nie oznaczało oczywiście końca jakichkolwiek 

problemów. One nadal występowały, ale z tym zespołem łatwiej je było w oparcie o zdobyte 

doświadczenie rozwiązywać. Wraz z osiągnięciem docelowej zdolności produkcyjnej w 1970 

r., kiedy huta wytworzyła ponad 48 tys. ton aluminium, a rok później wyprodukowaniem po 

raz pierwszy w Polsce (razem z hutą w Skawinie) 100 tys. ton aluminium (fot. nr 10), dla 

konińskiej elektrolizy skończył się okres pionierski. Akurat wtedy przed hutą stanęło kolejne 



wyzwanie – uruchomienie walcowni. Ale to jest już zupełnie inna historia. Którą również 

opiszemy.  

 

Robert Olejnik 


