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Uruchomienie nowej huty aluminium w Koninie było wydarzeniem rangi państwowej. Tym 

wyższej, że 1966 był rokiem rywalizacji władzy kościelnej z państwową o to, czy świętujemy 

tysiąc lat chrztu czy raczej państwa polskiego. 

Uroczyste otwarcie nowej Huty Aluminium „Konin” (o jej budowie można przeczytać w 

artykułach „Zanim na polach Malińca i Sulanek wyrosła huta aluminium” oraz „Czerwony ze 

złości Francuz bulgotał niezrozumiale i tupał”) zaplanowano na 20 lipca 1966 r. z udziałem 

samego premiera Józefa Cyrankiewicza. Im bliżej było tego dnia, tym bardziej nasilał się 

wyścig z czasem, tak typowy dla tamtych czasów, kiedy największym priorytetem była 

realizacja wytyczonych planów i dotrzymywanie wyznaczonych terminów.  

 

Odjeżdżali z budowy nocą 

 

Od 10 lipca codziennie wieczorem odbywały się konferencje, na których oceniano stan prac i 

ustalano, co pozostało jeszcze do zrobienia. - Trzynastego lipca o godzinie osiemnastej 

zapada od dawna oczekiwana decyzja o gotowości podjęcia rozruchu technologicznego – 

wspominał autor Monografii budowy Huty Aluminium „Konin”, opracowanej rok później w 

Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w Łodzi. Ustalono, że napięcie na 

wanny elektrolityczne, w których będzie produkowane aluminium, zostanie załączone 

nazajutrz o godz. 7.00. 

- Odjeżdżamy z budowy nocą – czytamy dalej w kronice Elektromontażu. - O siódmej rano 

musimy być na posterunku wypoczęci. Mimo silnego wyczerpania trudno nam zasnąć. 

Dyskusja z dyrektorem Witczakiem nie ustaje do późna w nocy (na fot. nr 1 z lewej dyr. 

Elektromontażu Zygmunt Witczak i główny kierownik robót z ramienia tej firmy Jerzy 

Czajkowski). Na budowie zaś trwa całonocny dyżur naszych pracowników (na fot. nr 2 

elektroliza nocą przed rozruchem). 

 

100 tys. amperów 

 

Następnego dnia wszyscy kierownicy robót, brygady montażowe i rozruchowe byli na 

miejscu już o szóstej rano. Po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów, o ósmej kierownicy 



wydziałów zameldowali dyrektorowi huty Zygmuntowi Sallerowi gotowość służb 

eksploatacyjnych do rozpoczęcia procesu technologicznego. Na moment włączenia napięcia 

oczekiwali w (nomen omen) napięciu projektanci, wykonawcy, służba inwestycyjna oraz 

Francuzi z firmy Pechiney. 

Dokładnie o godzinie ósmej czterdzieści popłynął prąd o natężeniu 5 tys. amperów: - 

Wszystkich obecnych ogarnia wielka radość, płyną życzenia, gratulacje, uściski, pocałunki – 

relacjonował autor kroniki Elektromontażu. - Proces technologiczny rozpoczęty. 

Nie produkowano jeszcze w tym czasie aluminium, bowiem cała energia elektryczna 

zużywana była na wytworzenie ciepła potrzebnego do rozpuszczenia bryłek surowej masy 

anodowej oraz spieczenia jej w lite bloki węglowe, stanowiące dodatnią elektrodę dla 

każdego elektrolizera. 

O godzinie dziesiątej w sali konferencyjnej dyrektor Zygmunt Saller wzniósł toast za 

budowniczych i pomyślność huty. Tymczasem w hali elektrolizy wciąż trwał proces 

obciążania wanien mocą energetyczną. O godz. 11.00 docierał już do nich prąd o natężeniu 

35 tys. amperów, a w południe Polskie Radio podało na całą Polskę wiadomość, że nowa 

huta aluminium w Koninie już działa. Docelową wartość prądu 100 tys. amperów osiągnięto 

cztery godziny później. 

 

Orzeł z aluminium 

 

Zastąpieni przy wannach elektrolitycznych przez służby eksploatacyjne, budowniczowie 

elektrolizy mogli odetchnąć, ale to nie znaczy, że nie mieli już nic do roboty. W ramach 

przygotowań do uroczystego otwarcia huty fachowcom z Elektromontażu powierzono 

pospawanie wysokiego na pięć metrów orła, który miał być najważniejszym elementem 

scenografii (fot. nr 3). Składał się aż z dwustu elementów, wyciętych i wyklepanych przez 

plastyków z blachy aluminiowej. 

Natomiast na ścianach szczytowych obu hal elektrolizy zawisły wielkie portrety premiera 

Cyrankiewicza i ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba (fot. nr 4). 

Takie same miały witać dostojników już w drodze z Warszawy do Konina. Rozwieszono je 

dwa dni przed uroczystością, ale nazajutrz okazało się, że w nocy zniknął portret premiera, 

umieszczony nad jezdnią w okolicach Genowefy. Stanisław Stałanowski, któremu 

powierzono to zadanie, jeszcze tego samego dnia wykonał i zawiesił drugi transparent, ale 

tym razem polecono mu pilnowanie go przez całą noc. - Kiedy rano zbudził się w mendlu 

zboża, z radością stwierdził, że transparent wisi – zrelacjonował tę historię w hutniczej 

kronice Jeremi Godziszewski. 

 

 



Pod stopami premiera pękał beton 

 

20 lipca delegacja partyjno-rządowa przybyła do Malińca przed godziną dziesiątą. 

Premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi towarzyszyli minister budownictwa, minister przemysłu 

ciężkiego, wiceminister górnictwa i energetyki oraz pierwszy sekretarz KW PZPR w 

Poznaniu Jan Szydlak. Wszystko odbywało się z wielką pompą. Przed wejściem na halę A 

elektrolizy główny kierownik budowy inż. Jerzy Hain złożył meldunek o zakończeniu robót 

budowlano-montażowych a dyrektor Zygmunt Saller poinformował o prowadzeniu rozruchu 

technologicznego (fot. nr 5). Z kolei w stacji prostowników meldunek złożył główny kierownik 

robót z ramienia Elektromontażu Jerzy Czajkowski. 

Po przecięciu wstęgi (fot. nr 6), premier wpisał się do ksiąg pamiątkowych (fot. nr 7), a 

delegację obdarowano kwiatami i pamiątkowymi karnetami ze zdjęciami z przebiegu 

inwestycji. Po zwiedzeniu elektrolizy (fot. nr 8) i odlewni delegacja i towarzysząca jej świta 

udali się (fot. nr 9) w kierunku ustawionej w szczycie odlewni trybuny, gdzie wkrótce miała 

się odbyć uroczysta akademia. Kiedy weszli na świeżo wybetonowany na tę okazję plac, pod 

ich stopami... coś zaczęło chrzęścić.    

Gospodarze z niepokojem patrzyli, czy oficjele z Warszawy patrzą pod stopy, bo z powodu 

braku czasu rozległy plac (ponad 10 tys. m kw. powierzchni) nie został porządnie 

wybetonowany, a jedynie zasypany przez brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Przemysłowego cementem, który grabiami wymieszano z piaskiem, a 

następnie zalano wodą. 

- Z niepokojem patrzono, jak pod nogami Cyrankiewicza (był to przecież mężczyzna potężnej 

postury) pęka skorupa „utwardzonego placu”, który po przejściu asysty wyglądał jak morze 

popękanych skorup od jaj - wspominał w kronice huty Jeremi Godziszewski. 

Na uroczystym otwarciu Huty Aluminium „Konin” przemówił premier (fot. nr 10), po nim 

ministrowie, sekretarze partii i dyrektorzy. Wręczono też kilkadziesiąt odznaczeń (fot. nr 11 i 

12), a wszystko zakończyło się bankietem. Po zakończeniu fety, dekoracje posprzątano i 

wtedy po raz drugi zginął portret premiera. - Ryszard Malec zdjął portrety, złożył je w kostki i 

zamiast schować, zostawił na placu – zapamiętał Jeremi Godziszewski. - W nocy zaginął… 

Cyrankiewicz. Dochodzenie trwało parę miesięcy. Późną jesienią milicja ustaliła, że 

transparent skradli rolnicy, a później wykorzystali go do... wymoszczenia wozu w czasie 

zbioru zboża. 

 

Pierwsze aluminium 

 

Rozpoczęty 14 lipca rano proces spiekania anod po dwóch tygodniach uznano za 

zakończony. Kilka dni wcześniej - 26 lipca - komisja planowania przy radzie ministrów 



podjęła decyzję o budowie przy konińskiej hucie walcowni blach aluminiowych (poświęcimy 

temu jeden z odcinków „Konińskich wspomnień”). Do końca sierpnia trwało stopniowe 

uruchamianie elektrolizerów. Pierwszy metal – 42 tony – został wyprodukowany i 

przewieziony do odlewni w sierpniu 1966 roku. Do końca roku wyprodukowano w sumie 

ponad 7 tys. ton aluminium. 

W październiku 1966 r. doszło do zmiany na stanowisku dyrektora Huty Aluminium „Konin” – 

Zygmunta Sallera zastąpił Jerzy Bartecki, a w listopadzie rozpoczęto rozruch drugiej hali 

elektrolizy, który zakończono po dwóch miesiącach. W 1967 roku huta wyprodukowała 

ponad 42 tys. ton aluminium, wtedy jeszcze tylko pod postacią tak zwanych gąsek (fot. nr 

13). 

 

Czterej pancerni i nowe mieszkania 

 

Choć w pamięci ówczesnych mieszkańców Konina 1966. zapisał się przede wszystkim jako 

rok oddania do użytku Huty Aluminium „Konin”, to miasto – tak jak cała Polska – żyło też 

jubileuszem tysiąclecia chrztu Polski, który świętowano najpierw 14 kwietnia, a potem 3 

maja, kiedy to prymas Stefan Wyszyński „oddał Ojczyznę naszą Maryi, Matce Kościoła, w Jej 

macierzyńską niewolę za wolność Kościoła Chrystusowego na całym świecie”. 

W dniu uroczystego otwarcia huty w kinach odbywała się premiera komedii kryminalnej 

„Lekarstwo na miłość”, nakręconej według pierwszej książki Joanny Chmielewskiej „Klin”. W 

tym samym roku odbyła się też premiera filmu „Faraon”, a 9 maja widzowie mogli obejrzeć w 

telewizorach pierwszy odcinek serialu „Czterej pancerni i pies”. 

W sierpniu, kiedy w Koninie stopniowo uruchamiano poszczególne elektrolizery, w Nowym 

Jorku rozpoczęto budowę World Trade Center, a John Lennon zwołał w Chicago konferencję 

prasową, podczas której przeprosił za swoje słowa sprzed pięciu miesięcy, że „grupa The 

Beatles jest popularniejsza od Chrystusa”. Niespełna trzy tygodnie później zespół zagrał w 

San Francisco swój ostatni oficjalny koncert. Za to w grudniu Czerwone Gitary wydały swój 

pierwszy album zatytułowany „To właśnie my”. 

W samym Koninie kilkaset rodzin wprowadziło się do nowych mieszkań. W 1966 r. oddano 

do użytku na trzecim osiedlu trzy bloki przy ulicy Kleczewskiej oraz dwa przy Kosmonautów. 

Kolejne dwa stanęły na czwartym osiedlu (Legionów, wtedy Aleksandra Zawadzkiego) i 

jeden przy ulicy Kolejowej. Wraz z hutą aluminium dla Konina zaczynał się jego najlepszy 

czas. 

 

Robert Olejnik (kontakt: r.olejnik@redakcja.lm.pl, tel. 730-000-130) 

 



Tekst ilustrują zdjęcia z kroniki Huty Aluminium „Konin” oraz z Monografii budowy Huty 

Aluminium „Konin” Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w Łodzi (własność 

Roberta Michalaka). Za ich udostępnienie bardzo dziękuję. 


