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Kiedy pod koniec lat pięćdziesiątych władze zastanawiały się, gdzie zbudować drugą 
w Polsce hutę aluminium, Konin wcale nie był pierwszą z rozpatrywanych lokalizacji. 

 

Jako kilkuletni chłopiec przyjeżdżałem kilka razy z mamą do pracy i za każdym razem w holu 

biurowca huty przykuwała mój wzrok wielka makieta (fot. nr 1). Wtedy, a było to w drugiej 

połowie lat sześćdziesiątych, istnienie w Koninie huty aluminium było dla mnie oczywistością 

i nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby się zastanawiać, skąd się wzięła i co było w tym 

miejscu wcześniej. Pomyślałem, że przypadający w tym roku jubileusz jej 50-lecia jest 

doskonałą okazją, żeby to nadrobić. 

 

Huta Aluminium „Turek”? 

 

Pracująca od 1954 r. huta w podkrakowskiej Skawinie nie zaspokajała potrzeb gospodarki i 

ówczesne władze już od 1957 r. zastanawiały się nad lokalizacją drugiego zakładu 

przerabiającego tlenek glinu na aluminium. W październiku 1958 r. przedstawiciele 

Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych (ZGHMN) odwiedzili okolice Konina, 

Koła i Turku, żeby na miejscu sprawdzić warunki do budowy wielkiego zakładu hutniczego. 

Za tą ostatnią lokalizacją opowiadały się na przykład władze województwa poznańskiego. Z 

kolei Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie argumentowało, że jeszcze 

lepiej będzie, jeśli huta aluminium zostanie zbudowana w Małopolsce. Decyzje zapadały 

jednak w centrali i w kwietniu 1959 r. odbyła się w Komisji Planowania przy ówczesnej 

Radzie Ministrów narada, podczas której argumentowano, że najkorzystniejsza będzie 

lokalizacja nowego zakładu przetwórczego tlenku glinu w pobliżu elektrowni Turów. Inne było 

na ten temat zdanie ZGHMN, wyrażone w piśmie skierowanym w maju tego samego roku do 

ministerstwa przemysłu ciężkiego. Zdaniem fachowców ze zjednoczenia za Koninem 

przemawiały względy strategiczne, demograficzne i bliskość elektrowni, bo - jak wiadomo – 

proces elektrolizy aluminium jest bardzo energochłonny. 

 

 

 



Dyrektor jeździł nocami 

 

Wreszcie 25 maja 1959 r. uczestnicy narady w ministerstwie przemysłu ciężkiego uznali, że 

nowa huta aluminium zostanie zbudowana pod Koninem, co w listopadzie zatwierdził 

uchwałą nr 434/59 Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Rok później ustalono, że 

inwestycja powstanie w Malińcu, trzy kilometry od elektrowni Gosławice.  

Jak to często bywało w tamtych czasach, formalne decyzje podpisywano dopiero po fakcie, 

więc choć nowe przedsiębiorstwo państwowe Huta Aluminium „Konin” w budowie powstało 

dopiero 1 stycznia 1961 r., dyrektor Andrzej Gronuś (fot. nr 2) pracował na rzecz nowego 

przedsiębiorstwa już co najmniej od 1 grudnia 1960 r., kiedy to przydzielono mu do 

dyspozycji służbową warszawę z kierowcą – Stanisławem Ozimkiem. Przez pierwsze 

miesiące dyrekcja urzędowała w Skawinie, więc panowie sporo się w tym czasie najeździli. - 

Do Konina przyjechałem po raz pierwszy 17 grudnia – napisał we wspomnieniach Stanisław 

Ozimek. - W dniu tym zwiedziłem miejsce przyszłej budowy, gdzie geodeci z Poznania 

wymierzali teren pod hutę. W styczniu 1961 r. przyjeżdżaliśmy do Konina 3-4 razy w 

tygodniu. Jeździłem dość często z dyrektorem Gronusiem do Krakowa, Poznania, Warszawy 

i Konina. Wyjeżdżaliśmy przeważnie w porze nocnej, by następnego dnia dyrektor mógł 

załatwić sprawy służbowe związane z budową huty. 

 

Hutnik z legitymacją nr 1 

 

Na stanowisko dyrektora Huty Aluminium „Konin” w budowie Andrzej Gronuś został 

powołany przez ministra przemysłu ciężkiego dopiero z dniem 1 marca, a do Konina 

przeniósł się w połowie tegoż miesiąca. Przez pierwszy tydzień urzędował w Domu Górnika, 

gdzie przydzielono mu pokój. Miejsce do pracy z prawdziwego zdarzenia udostępniła 

młodemu przedsiębiorstwu kopalnia w oddanym właśnie do użytku budynku Głównych 

Warsztatów Naprawczych (GWN) KWB w Marantowie (później Konińskie Zakłady 

Naprawcze, a następnie Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego).   

Własne biuro pozwoliło zatrudnić kolejnych pracowników, wśród nich Zbigniewa 

Chmielewskiego, który jako kierownik działu administracyjno-socjalnego przedsiębiorstwa 

zajął się w pierwszej kolejności między innymi wyposażaniem pomieszczeń biurowych. Jest 

też posiadaczem legitymacji służbowej huty z numerem jeden. - Do Konina przybyłem z 

teczką pełną formularzy legitymacji służbowych, pobranych w  Zjednoczeniu – opisał 

okoliczności wystawienia dokumentu. - Ponieważ nie było jeszcze kadrowca, jako kierownik 

administracji zmuszony byłem sam sobie wypisać legitymację służbową, niezbędną przy 

załatwianiu pierwszych zakupów. Przechowuję ją do dzisiaj jako szczególną pamiątkę (fot. nr 

3). 



Zanim przyjechały pierwsze meble, pracownicy urzędowali na parapetach lub 

prowizorycznych, zbitych z desek, stołach. Sytuację pogarszał fakt, że w Domu Górnika nie 

było miejsc dla przyjeżdżających z całej Polski nowych pracowników, więc w dwóch 

pokojach gościnnych na terenie biurowca GWN urządzono dla nich tymczasowy hotel. 1 

kwietnia firma liczyła piętnaścioro pracowników. 

 

A ziemi nie sprzeda... 

 

Jednak najwcześniej, bo od początku lutego zaczął funkcjonować dział organizacyjno-

prawny, którego zadaniem było przygotowanie wywłaszczeń mieszkańców Malińca i 

Sulanek, gdzie miała stanąć huta. Jego pierwszym pracownikiem był od 1 lutego 1961 r. 

Włodzimierz Dyczkowski. Zatrudniono go na pół etatu, więc początkowo urzędował w 

biurowcu Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, w której jeszcze pracował. Miesiąc później 

dołączył do niego Edmund Musiał, który spisał kalendarium działań podejmowanych przez 

dział w całym 1961 roku, będące nieocenionym źródłem wiedzy o początkach huty. Ale 

pierwszym jego zadaniem była organizacja dla szczupłego jeszcze zespołu pracowników 

huty w biurowcu GWN. 

Od operatywności działu organizacyjno-prawnego zależało powodzenie planu, według 

którego już 1 sierpnia 1961 r. generalny wykonawca inwestycji miał wejść na plac budowy. 

Na początku kwietnia przedstawiciele huty spotkali się po raz pierwszy z mieszkańcami 

Malińca i Sulanek. W kronice huty odnotowano, że zebranie przebiegało spokojnie, a zebrani 

„w większości uznali potrzebę budowy huty”. Jedynym zgrzytem było wystąpienie jednego z 

mieszkańców Malińca, który stanowczo oświadczył, że ziemi nie sprzeda ani nie zgodzi się 

na żadną zamianę. Przedstawiciele huty mieli jednak nadzieję, że jeszcze zmieni zdanie, 

bowiem – jak czytamy w kronice - „dla dodania sobie animuszu wypił przed zebraniem kilka 

głębszych”. 

 

Magazyn w stodole 

 

W połowie kwietnia podpisano pierwszy akt notarialny z rodziną, która zdecydowała się 

dobrowolnie sprzedać swoje gospodarstwo pod budowę huty. Pieniądze wypłacono im już 

dwa dni później. W ten sposób huta kupiła pierwsze 4,5 ha gruntu. Do końca miesiąca firma 

nabyła jeszcze trzy kolejne gospodarstwa o łącznej powierzchni 7,5 ha. Dzięki temu w 

połowie maja na plac budowy mogła wejść siedmioosobowa brygada łódzkiego 

„Elektromontażu”, której zadaniem było doprowadzenie na plac budowy energii elektrycznej. 

W kronice łódzkiego przedsiębiorstwa tak opisano niełatwe początki: „Plac budowy to łany 

zboża, pola kartofli i buraków cukrowych. Droga dojazdowa - to polne ścieżki w bardzo złym 



stanie. Mieszkańcy wsi Maliniec i Sulanki, na których terenie budowana będzie huta, 

nieprzychylnie odnoszą się do budowniczych. Nie można kupić mleka i jajek, trudno o 

kwatery. 

Siedzibą kierownictwa budowy jest „wóz Drzymały”, ustawiony na polnej drodze pośrodku 

budowanej linii. Materiały składowane są w stodole jednego z gospodarzy. Ciągłe opady 

deszczowe bardzo poważnie przeszkadzają w prowadzeniu robót. Termin wykonania robót 

15 lipca musi być dotrzymany, gdyż od niego zależy terminowe wejście na plac budowy 

generalnego wykonawcy.” 

Mimo trudności, energia elektryczna została doprowadzona w wyznaczonym terminie, a na 

placu budowy pojawił się pierwszy obiekt: przewoźna stacja transformatorowa 315 kVA (fot. 

nr 4). 

 

Spory z żoną i spadkobiercami 

 

Chętnych do sprzedaży gospodarstw było coraz więcej, ale transakcje nie mogły dojść do 

skutku, jeśli właściciele nie zrealizowali w całości dostaw obowiązkowych (w latach 1944-71 

rolnicy byli zobowiązani do sprzedaży państwu określone ilości zbóż, ziemniaków i zwierząt 

rzeźnych), co w kilku przypadkach miało miejsce. Inni znów mieli błędnie zapisane nazwiska 

w dokumentach tożsamości lub nie mieli przeprowadzonego postępowania spadkowego. 

Część właścicieli żądała też gruntów zamiennych z prawem do zabudowy w samym Malińcu, 

Gosławicach lub Wieruszewie, co wiązało się z załatwianiem licznych formalności, które 

znów zabierały cenny czas.  

W połowie czerwca do działu organizacyjno-prawnego zgłosił się też ów mieszkaniec 

Malińca, który zarzekał się, że za żadne skarby ziemi hucie nie sprzeda. Tym razem chciał 

sfinalizować transakcję jak najprędzej, ale okazało się, że nie jest to takie proste, bo nie 

dość, że był zadłużony, to do jego gospodarstwa rościli sobie pretensje inni spadkobiercy 

oraz żona, z którą pozostawał w separacji. Sfinalizowanie tej transakcji kosztowało 

prawników sporo pracy i cierpliwości, a nastąpiło dopiero po dwóch miesiącach. 

Pod koniec maja dyrektor Andrzej Gronuś złożył wniosek o wywłaszczenie 35 nieruchomości 

w Malińcu i 12 w Sulankach o łącznej powierzchni ponad 123 ha, a licząc się z 

przewlekłością postępowania, również wniosek o zgodę na wcześniejsze zajęcie tych 

gruntów pod budowę. Pod koniec lipca Urząd Spraw Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Poznaniu przychylił się do tej ostatniej prośby, dzięki czemu 31 lipca generalny 

wykonawca Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (PPBP) przejął plac 

budowy, a już następnego dnia na pola wyjechały spychacze, by wyrównać teren (fot. nr 5). 

 

 



Radzieccy chcieli nam sprzedać zabytek 

 

Pierwotnie generalnym wykonawcą inwestycji miała być warszawska firma Beton-Stal, ta 

sama, która budowała elektrownię Pątnów (i której koniński oddział z czasem usamodzielnił 

się i przekształcił w znany wszystkim Energoblok). Wtedy jeszcze zamierzano wybudować 

konińską hutę – podobnie jak tę w Skawinie - w oparciu o licencję radziecką. Jednak 

opracowany w listopadzie 1960 r. projekt wstępny został odrzucony i podjęto decyzję o 

zakupie nowocześniejszej licencji od francuskiej firmy Pechiney, do czego doszło dopiero w 

październiku 1961 r. Jak bardzo przestarzała była radziecka technologia wyszło na jaw 

podczas współpracy z Francuzami, którzy przyznali, że licencję, na podstawie której 

zbudowano „Skawinę” i chciano pierwotnie postawić hutę w Koninie, Rosjanie kupili od firmy 

Pechiney w... 1934 r. 

 

Pół wieku od przecięcia wstęgi 

 

Ze względów oszczędnościowych nie zdecydowano się na zakup całej huty „pod klucz”. 

Taniej było własnymi siłami postawić potrzebne budynki a kupić od Francuzów jedynie te 

maszyny i urządzenia, których przemysł krajowy nie był w stanie wykonać. Przyjęcie takiego 

rozwiązania rodziło całą masę kłopotów, z którymi przyszło się załodze huty borykać, 

bowiem większość maszyn i urządzeń, które dostarczyli polscy wytwórcy były przez nich 

wykonywane po raz pierwszy i nie zawsze odpowiadały wszystkim stawianych im 

wymaganiom. 

O perturbacjach związanych z budową i uruchomieniem Huty Aluminium „Konin” oraz 

„zamachu stanu” i zmianie dyrekcji napiszę w drugiej części opowieści o mijającym właśnie 

półwieczu jej dziejów. Dokładnie 20 lipca minie bowiem 50 lat od uroczystego przecięcia 

wstęgi przez ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza (fot. nr 6). Z tej okazji już za kilka 

dni szczególnie uroczyście obchodzony będzie przez firmę Impexmetal SA Aluminium Konin 

jubileusz 50-lecia i Dzień Hutnika, a w czerwcu odbędzie się jeszcze spotkanie z byłymi 

pracownikami. Na październik zaplanowano natomiast Konferencję Naukowo-Techniczną 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. 

 

Robert Olejnik  

 

Dziękuję dyrekcji Impexmetal SA Aluminium Konin za udostępnienie mi kroniki zakładu i 

zdjęć archiwalnych, co bardzo ułatwiło opisanie historii konińskiej huty. Materiały te mogłem 

uzupełnić o zapisy i zdjęcia z kroniki Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż” 

w Łodzi, którą udostępnił mi Robert Michalak, za co jestem mu bardzo wdzięczny. 


