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Budowa konińskiej huty aluminium wiele zawdzięcza zdolności do improwizacji ludzi, 
którym powierzono jej postawienie. Taki wniosek nasuwa się po lekturze kronik 
budowy: samej huty i spisanej przez łódzki Elektromontaż.  
 

Łódzka firma była jedną z dwudziestu, które brały udział w realizacji najważniejszej wtedy w 

socjalistycznej Polsce inwestycji (więcej o tym, jak doszło do budowy huty aluminium w 

Koninie w artykule: „Zanim na polach Malińca i Sulanek wyrosła huta aluminium”). O jej 

znaczeniu świadczą liczne wizyty przedstawicieli rządu na placu budowy łącznie z samym 

premierem Józefem Cyrankiewiczem, który nie tylko dokonał uroczystego otwarcia huty w 

lipcu 1966 r., ale i osobiście sprawdzał w październiku 1965 r. stan zaawansowania jej 

budowy (fot. nr 1 i 2).  

 

Bez maszyn i urządzeń 

 

Rola Elektromontażu w realizacji inwestycji, która miała podwoić produkcję aluminium w 

Polsce z 50 tys. ton do 100 tys. ton rocznie, była kluczowa przede wszystkim dlatego, że to 

na tym przedsiębiorstwie spoczął ciężar montażu urządzeń najważniejszych dla procesu 

elektrolizy tlenku glinu. Ciężar tym większy, że licencja, zakupiona od francuskiej firmy 

Pechiney, obejmowała samą technologię, bez urządzeń koniecznych do jej wdrożenia, na 

które zabrakło pieniędzy.  

To dlatego prace wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w 

Łodzi kosztowały najwięcej, bo aż 310 mln zł z ponad 1,6 mld, jakie wydano na postawienie 

konińskiej huty. Choć łodzianie mieli już doświadczenie wyniesione z budowy huty w 

Skawinie, w Koninie czekały ich nowe wyzwania. Już po podpisaniu umowy okazało się 

bowiem, że konińska wytwórnia aluminium będzie budowana nie w oparciu o radziecką 

licencję, jak pierwotnie planowano (i jak było w przypadku „Skawiny”), ale francuską. Umowę 

licencyjną podpisano zresztą dopiero w październiku 1961 r., a projekt wstępny budowy huty 

powstał ponad półtora roku później.  

Przez ten czas firma zajmowała się najpierw doprowadzeniem energii elektrycznej na plac 

budowy, a następnie budową zaplecza i organizacją samego placu budowy (fot. nr 3 i 4). Do 



końca 1962 r., a więc przez pierwsze półtora roku Elektromontaż wykonał prace o wartości 3 

mln zł, co stanowiło zaledwie 0,7 proc. całego przewidzianego dla nich budżetu.  

 

Z biurem nad głową 

 

Organizowała się też coraz liczniejsza załoga samej huty. W grudniu 1961 r. liczący 

dokładnie 33 osoby zespół przeniósł się do nowego budynku przy ulicy Bydgoskiej 6 w 

Koninie, gdzie zaadaptowano na biura drugie i trzecie piętro. W tym samym i sąsiednim 

punktowcu pracownicy otrzymali też mieszkania. - Mieszkam na parterze, a w tym samym 

budynku na drugim piętrze mieszczą się nasze biura. Skoro biuro jest pod ręką, nie ma więc 

ośmiogodzinnego dnia pracy – wspominała przed laty Krystyna Werhun. - Pracuje się tak 

długo, jak tego wymaga aktualna potrzeba. (...) Pierwsze święta Bożego Narodzenia 

spędziłam w biurze na pisaniu przelewów, bo trzeba było dokonać rozliczenia zawartych 

umów notarialnych z rolnikami z Malińca, Niesłusza i Sulanek.” 

Stan taki nie trwał długo, bo już kilka miesięcy później biura przeniesiono do zastępczego 

baraku, postawionego na placu budowy. W opuszczonych pomieszczeniach przy ulicy 

Bydgoskiej zrobiło się za to miejsce na świetlicę zakładową, z której po kilku latach 

wypączkował Dom Kultury „Hutnik”. Tam też na początku 1964 roku ulokowano pierwszą w 

nowym Koninie półautomatyczną centralę telefoniczną.  

 

Siatka z... szyn kolejowych 

 

Dopiero w pierwszej połowie 1963 r. zaczęto kłaść fundamenty pod halę elektrolizy. Miesiąc 

wcześniej wizytujący budowę wicepremier Julian Tokarski stwierdził, że prace są opóźnione 

(w lutym kolejna „zima stulecia” wstrzymała pracę na dwa tygodnie) i wciąż brak jest pełnej 

dokumentacji, czego skutkiem było obcięcie o połowę rocznego budżetu budowy i 

przesunięcie terminu jej zakończenia z 1965 na 1966 rok. 

Wykonanie fundamentów hali B pozwoliło też Elektromontażowi na przystąpienie do 

realizacji pierwszego poważnego zadania: położenia instalacji ochronnej przeciw prądom 

błądzącym.  

Z kroniki Elektromontażu: „Jest to pierwsza z robót nietypowych dla elektryków, z jakimi 

mamy się spotkać na tej budowie. Montujemy w ziemi ciężkie szyny kolejowe o długości 14 

m i wadze 900 kg. Szyny te łączymy między sobą płaskownikami, tworząc w ten sposób 

podziemną siatkę metalową.” Do końca tego roku Elektromontaż wykona prace o łącznej 

wartości 7,2 mln zł. 

 

 



Bez zawodu, kultury pracy, dyscypliny... 

 

W lipcu 1963 roku powstał wreszcie projekt wstępny Huty Aluminium „Konin”, który 

przewidywał budowę w pierwszym etapie dwóch hal elektrolizy i odlewni aluminium wraz z 

rozdzielnią wysokiego napięcia i stacją prostowników oraz budynkami zaplecza 

technicznego.  

Wraz z przyspieszeniem prac, wzrosło zapotrzebowanie na fachową siłę roboczą. O ile z 

kadrą inżynierską nie było większych problemów, trudniej było o robotników posiadających 

potrzebne kwalifikacje. Z kroniki Elektromontażu: „Stan załogi rośnie, jednak jej kwalifikacje 

budzą wiele wątpliwości. Są to mianowicie rolnicy bez stażu pracy w zakładach 

przemysłowych. Czy z taką załogą sprostamy poważnym zadaniom. Musimy ją nauczyć 

zawodu, kultury pracy, dyscypliny i przepisów bhp. Rozruch maszyn i urządzeń przy takiej 

załodze przebiega bardzo wolno.”. Organizowano dodatkowe kursy dla spawaczy, trzech 

nawet wysłano na szkolenie do Francji, by nauczyli się spawania nowymi metodami. 

By uniknąć podobnych problemów w przyszłości, we wrześniu 1963 r. utworzono Zasadniczą 

Szkołę Zawodową dla Pracujących Huty Aluminium w Koninie kształcącej w specjalnościach: 

walcownik metali nieżelaznych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromonter 

maszyn i urządzeń hutniczych. 

 

Z braku dewiz 

 

Jak by tego było mało projekt techniczno-roboczy oszynowania elektrolizy (poprzez szyny 

ma być dostarczana energia elektryczna do wanien elektrolitycznych), który otrzymał 

Elektromontaż, zawierał tyle niedokładności i braków technologicznych, że w grudniu 1963 r. 

pojechało do Francji trzech inżynierów, by na miejscu zapoznać się z technologią obróbki i 

montażu oszynowania. O skali przeszkód, na jakie napotykali budowniczowie huty, świadczy 

fakt, że z braku dewiz ich pobyt w firmie Pechiney skrócono z 21 do 10 dni. Tu konieczne 

jest krótkie choćby wyjaśnienie dla młodego pokolenia, które nie pamięta poprzedniego 

ustroju. Otóż polski złoty nie był wtedy wymienialny na waluty krajów gospodarki rynkowej 

(zwane potocznie dewizami), toteż dysponowało nimi jedynie państwo, które otrzymywało 

owe walory za eksport poszukiwanych za granicą polskich towarów, najczęściej surowców. I 

to państwo ową walutę przydzielało (gospodarka socjalistyczna w ogóle polegała na tym, że 

najbardziej poszukiwane dobra były przydzielane, a nie po prostu kupowane), ale czyniło to 

bardzo niechętnie, bo nie miało owych dewiz zbyt dużo. 

Kiedy delegacja wróciła z Francji, roboty betonowe hali B elektrolizy były na tyle 

zaawansowane, że poznański Mostostal mógł już przystąpić do montażu części stalowej hali 

(fot. nr 5). 



Konflikt w dyrekcji 

 

Tymczasem w kierownictwie Huty Aluminium w Koninie w Budowie przez cały 1963 rok 

narastał konflikt, którego skutkiem było odwołanie w październiku dyr. Andrzeja Gronusia (na 

fot. nr 6 trzeci od lewej) ze stanowiska. - Energiczny, rzutki, świetny organizator, który 

zdobywał doświadczenie na budowie pierwszej polskiej huty aluminium w Skawinie, by z 

powodzeniem wykorzystać swe doświadczenie u nas – charakteryzuje pierwszego dyrektora 

huty Zygmunt Chmielewski. - Z pochodzenia góral, duszę miał trochę rogatą i sporo fantazji. 

Był lubiany przez kolegów i podwładnych, ceniony przez zwierzchników. Podobno nie mógł 

znaleźć wspólnego języka z dyrekcją generalnego wykonawcy, miał też trudności z 

nawiązaniem współpracy z ówczesnymi władzami terenowymi powiatu i województwa – 

wylicza mój rozmówca. – Po prostu nie chciał zatrudniać ludzi, których mu partia podsuwała 

– dodaje Janusz Szarras.  

Nowym dyrektorem został dotychczasowy zastępca, 41-letni wtedy Zygmunt Saller (fot. nr 7). 

- Odznaczał się energią, pracowitością i wielką ambicją oraz rozległymi zainteresowaniami. 

Od pracowników wymagał dużo, zrażając sobie niejednego apodyktycznym formułowaniem 

swych sądów – tak charakteryzował w kronice huty nowego szefa Jerzy Zięba. - Nie udzielał 

się towarzysko, stanowiąc w tym zakresie całkowite przeciwieństwo swego poprzednika. 

 

Zamach na dyrektora 

 

Zygmunt Saller zwykł był powtarzać na każdym kroku swoim podwładnym, co zostało mu 

zapamiętane na lata i zapisane nawet w kronice huty: - Proszę pamiętać, że na wasze 

miejsce mam stu innych kandydatów i nikt mi tu łaski nie robi. 

To zapewne dlatego opisany konflikt wraz z odejściem Andrzeja Gronusia i objęciem funkcji 

dyrektora przez Zygmunta Sallera wcale się nie skończył. Sprawa wróciła na przełomie maja 

i czerwca następnego roku, kiedy przeciwko nowemu dyrektorowi wystąpiła otwarcie 

zakładowa organizacja partyjna (Andrzej Gronuś należał do PZPR, a Zygmunt Saller dopiero 

ubiegał się o przyjęcie w szeregi partii), co zyskało później, również w hutniczej kronice, 

nazwę zamachu stanu. 

W liście, wysłanym do Komitetu Powiatowego PZPR w Koninie, zarzucono dyrektorowi 

Sallerowi „niewłaściwe metody zarządzania, nadużywanie wyjazdów służbowych dla 

załatwiania spraw osobistych” oraz – najdelikatniej rzecz ujmując - sprzeniewierzenie się 

moralności socjalistycznej w życiu prywatnym. 

 

 

 



Zamachowcy do zwolnienia 

 

W reakcji na pismo ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego Kazimierz 

Lamprycht zaprosił do siebie egzekutywę hutniczej organizacji partyjnej i dyrektora Sallera. 

Sekretarz wyraził oburzenie tym, że wywlekane są na światło dzienne prywatne sprawy 

dyrektora Zygmunta Sallera, pozostałe zarzuty obiecał natomiast przekazać do rozpatrzenia 

komisji kontroli partyjnej. 

Przeprowadzone przez nią dochodzenie nie potwierdziło żadnego z zarzutów, postawionych 

dyrektorowi Sallerowi, toteż jedynym skutkiem „zamachu stanu” było zwolnienie z pracy w 

hucie trójki najbardziej aktywnych „zamachowców”: głównego energetyka Zenona Puzy, 

głównego technologa Jerzego Wiszniewicza i Stanisławy Pawlickiej, zajmującej wówczas 

stanowisko inspektora kadr.  

 

Gdzie są etaty? 

 

Krótko przed czerwcowym „zamachem” nad hutą zawisła poważna groźba zwolnienia aż 39 

osób, czyli około połowy wtedy zatrudnionych. Była to dość dziwna sytuacja, zważywszy na 

wysoki priorytet, nadany tej inwestycji przez najwyższe władze partyjne i państwowe, ale 

doskonale ilustruje paradoksy gospodarki planowej, w której wszystko było rozdzielane przez 

urzędników.  

Na początku kwietnia 1964 r. odbyło się zebranie rady zakładowej związku zawodowego 

hutników, zaniepokojonych informacją o planowanych zwolnieniach z powodu obcięcia przez 

ministerstwo funduszy na etaty. Zapadła decyzja o wysłaniu do ministerstwa przemysłu 

ciężkiego dwuosobowej delegacji. Edmund Musiał (fot. nr 8) i Zbigniew Michalski wyjechali 

do Warszawy zaraz następnego dnia. - Dyrektor departamentu ministerstwa przemysłu 

ciężkiego przyjął nas uprzejmie, choć powściągliwie – zapisał w kronice Edmund Musiał, 

przewodniczący rady zakładowej. - Po wysłuchaniu naszych dezyderatów w sprawie płac i 

etatów oświadczył krótko, że ministerstwo nie ma żadnych rezerw i ludzi trzeba będzie w 

Koninie zwolnić. Wówczas posunęliśmy się do małego szantażu i zagroziliśmy, że udamy się 

z zażaleniem do KC PZPR. Poskutkowało. Dyrektor odgrażał się później dyrektorowi 

Sallerowi za taką politykę kadrowo-płacową w HAK, ale w końcu fundusze znalazł i sprawę 

załatwił. 

 

We własnym zakresie 

 

Ponieważ – o czym wspomniano już wcześniej – licencję zakupiono tylko na technologię 

elektrolizy, oszczędzając na maszynach i urządzeniach, większość z nich trzeba było 



zamówić u krajowych wytwórców lub wykonać samemu. Do najważniejszych dostawców 

krajowych należały Zakłady Mechaniczne Metali Nieżelaznych „Zamet”, które wykonały 

między innymi konstrukcje stalowe wszystkich 192 wanien elektrolitycznych wraz z 

napędami anodowymi. Nie znalazło się natomiast w Polsce żadne przedsiębiorstwo, gotowe 

wykonać prasę hydrauliczną o nacisku 200 ton do gięcia szyn aluminiowych pod różnymi 

kątami, toteż Elektromontaż zdecydował się na budowę urządzenia we własny zakresie. 

 

Wybrali żniwa 

 

Większość zamówionych maszyn i urządzeń dotarło na budowę huty w drugiej połowie 1965 

r. i to właśnie w tym roku wykonano najwięcej prac. Na przykład Elektromontaż zrealizował w 

tym czasie ponad połowę przewidzianego budżetu, ponad 165 mln zł. Ale jak to w 

gospodarce socjalistycznej bywało, kiedy jednego surowca nagle zaczynało brakować (tak 

było z argonem, gazem niezbędnym do spawania), co paraliżowało jakiś wycinek prac, inny 

nagle spływał w takich ilościach, że nie było gdzie go magazynować. Tak było z taśmą 

aluminiową z Węgier, której w czerwcu 1965 r. przyjechało naraz aż 60 wagonów.  

Jakby tego wszystkiego było mało, kiedy nastąpiło największe spiętrzenie prac, zabrakło rąk 

do pracy, bo latem miejscowi chłoporobotnicy poszli zbierać zboże. Jedni wzięli zwolnienia 

lekarskie, inni po prostu zrezygnowali z pracy.  

 

Jeden wagon na całą Polskę 

 

Część maszyn i urządzeń zamówiono jednak za granicą. Tak było z suwnicami i żurawiami 

technologicznymi (fot. nr 9), elektrycznymi wózkami podnośnikowymi fenwick i ciągnikami 

elektrycznymi sovel oraz naczepami technologicznymi do przewozu płynnego metalu, masy 

anodowej i soli fluorowych, dostarczonymi przez Francuzów oraz wielkimi transformatorami, 

zamówionymi w firmie Elin-Union z Austrii. Z przewozem tych ostatnich był zresztą spory 

kłopot, bo każdy ważył aż 120 ton, co wymagało użycia specjalnych wagonów, których 

Polskie Koleje Państwowe miały na stanie tylko... jeden. 

Spore problemy towarzyszyły też przewozowi z Francji wspomnianej wyżej naczepy do 

przewozu masy anodowej, której rozmiary nie pozwalały dostarczyć koleją. Zwrócono się do 

PKS, która zrezygnowała, kiedy okazało się, że jeden z niemieckich landratów (szef 

administracji powiatowej) nie zgodził się na przeciągnięcie naczepy pod wiaduktem, leżącym 

na terenie jego powiatu. Ostatecznie naczepa przypłynęła do Gdańska drogą morską, skąd 

na specjalnej platformie dotarła do Konina.  

 

 



Wyścig z czasem 

 

Im bliżej było terminu zakończenia inwestycji, tym tempo prac było szybsze. Kronika 

Elektromontażu: „Nasze nowe przymiarki harmonogramowe wykazują, że jest jeszcze 

szansa dotrzymania pierwotnego terminu uruchomienia huty w lipcu 1966 roku. Zadania 

będą trudne, ale realne pod warunkiem, że wysiłek dadzą z siebie wszyscy.”  

W grudniu 1965 r. dyrekcja Elektromontażu wysłała do inwestora, wszystkich wykonawców, 

zjednoczeń i instancji partyjnych powiatowych i wojewódzkich nowy harmonogram robót, 

którego realizacja ma zagwarantować zakończenie budowy w zaplanowanym terminie i 

wyprodukowanie przez hutę do końca 1966 r. około 17 tys. ton aluminium o wartości 150 

mln. zł. 

Harmonogram został przez wszystkich zaakceptowany (na fot. nr 10: tablica z terminarzem 

zadań), więc od początku 1966 roku trwał nieustanny wyścig z czasem. Przy takim tempie 

trudno o precyzyjną koordynację pracy kilkunastu firm. Zrobiło się nerwowo. Montaż 

urządzeń z Francji, Austrii i Niemiec nadzorowali przedstawiciele tamtejszych producentów. - 

Z montażystów zagranicznych jedną z najgłośniejszych osobistości był inż. Henrick, 

kierownik montażu francuskiej firmy ECL, która dostarczyła żurawie i suwnice technologiczne 

dla hal elektrolizy – wspominał na lamach hutniczej kroniki Jeremi Godziszewski. - Niskiego 

wzrostu, rumiany, krzykliwy, w chwilach zdenerwowania cały czerwony bulgotał jak indyk, nie 

zrażając się tym, że nikt go nie rozumiał. Przy tym wszystkim tupał nogami i dlatego otrzymał 

przezwisko „Tuptuś”.  

 

Tysiące nadgodzin 

 

A przeszkody i utrudnienia pojawiały się do ostatnich chwil przed rozruchem elektrolizy. W 

połowie czerwca, zaledwie na pięć tygodni przed przyjazdem na uroczyste otwarcie huty 

premiera Józefa Cyrankiewicza, energetyka przysłała Elektromontażowi zmiany, jakie 

należało wprowadzić w nastawni. Pracę, jaką normalnie wykonuje się w pięć dni, zrobiono w 

dwie doby.  

W tym samym czasie montowano też drugi z wielkich transformatorów, dostarczonych przez 

Austriaków (fot. nr 11), oraz sworznie anodowe przy wannach elektrolitycznych. Atmosferę i 

tempo pracy doskonale oddaje zapis z kroniki Elektromontażu: „Montujemy rytmicznie po 

trzy wanny dziennie. Pracę tę wykonujemy również w każdą niedzielę. Wyprzedziliśmy już o 

kilkanaście wanien grupę rozruchową inwestora - zasypującą wanny masą anodową. 

Jesteśmy pewni, że robotę zakończymy zgodnie z harmonogramem, o ile tylko nadąży przed 

nami „Zamet", zawieszający na wannach anody z koszem rozruchowym. 



By podołać zadaniom Elektromontaż zatrudnił na budowie konińskiej huty aż 260 robotników 

(na fot nr 12 jedna z brygad Elektromontażu), o 110 więcej niż na największej z 

prowadzonych do tej pory budów. Wszyscy oni wypracowali w czerwcu 1966 r. 18 tys. 

godzin nadliczbowych. W sumie w 1966 r. Elektromontaż wykonał prace o wartości 108,1 

mln zł, co stanowiło ponad jedną trzecią przyznanego firmie na tę inwestycję budżetu. 

Ostatecznie rozruch elektrolizy rozpoczął się 14 lipca rano, a sześć dni później odbyła się 

zaplanowane na ten dzień uroczyste otwarcie Huty Aluminium „Konin” z udziałem samego 

premiera Józefa Cyrankiewicza. Ale o tym opowiem państwu innym razem. 

 

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

 

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

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

Michalaka) oraz fotografie z prywatnego archiwum Józefa Karykowskiego. Za ich 

udostępnienie bardzo dziękuję. 


