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,,Moje lata w konińskim Zagłębiu”, wspomnienia, teksty wybrała Anna Dragan, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1981 
 

Konflikt pokoleń 

Huta Aluminium ,,Konin". powstała na terenach bogatych w wysokie zasoby energii,  

ale pozbawionych tradycji hutniczych. Trzeba było organizować kadrę inżynieryjno- 

techniczną i tworzyć załogę.  

W przypadku Zakładu Przetwórczego (Walcowni Taśm i Blach Aluminiowych) było to 

o tyle łatwiejsze, że istniała już wcześniej elektroliza z odlewnią. Zalążek kadry inżynieryjnej 

walcowni stanowili ludzie zatrudnieni poprzednio w tych wydziałach.  

Kiedy dojrzała decyzja budowy Zakladu Przetwórczego, a następnie zaczęła nabierać 

konkretnych kształtów w postaci wznoszonych hal fabrycznych, powołano kierownika 

Walcowni w Budowie. Został nim inż. Józef Kopijasz, późniejszy kierownik eksploatacji. 

Niedługo przed zakończeniem inwestycji dyrekcja huty zaczęła czynić starania o 

zapewnienie walcowni specjalistów z dziedziny przeróbki plastycznej, elektroniki, mechaniki, 

elektrotechniki. Postawiono na młodzież - toteż ufundowano stypendia, zawierano umowy 

przedwstępne. Rozesłano wówczas po różnych uczelniach emisariuszy, których celem było 

jak najkorzystniejsze przedstawienie warunków panuujących w zakładzie i w regionie. 

Pamiętam, jak w roku 1967 na tablicy ogłoszeń Wydziału Metali Nieżelaznych 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znalazł się wykaz stypendiów fundowanych 

i ogłoszenie, że w dniu tym a tym odbędzie się wielka giełda stypendiów. Ponieważ był to 

rok, w którym likwidowano stypendia państwowe, należało poważnie zastanowić się nad 

wybraniem fundatora. Wiedzieliśmy, że decydując się na taki lub inny wybór, rozpoczynamy 

jak gdyby nowy etap życia - odsunięty na razie na dwa trzy lata. Konin (tak się wśród nas 

wówczas mówiło) oferował trzy stypendia, wszyystkie konkursowe, trzydziestoprocentowe. 

Dyskusje, co wybrać, ciągnęły się wówczas do późnych godzin nocnych. Wreszcie nadszedł 

dzień giełdy. Niewiellka  salka wykładowa wypełniła się studentami. 

W towarzystwie przewodniczącego Komisji Nauki RW weszli przedstawiciele 

zakładów. Każdy z przybyłych emisariuszy przedstawił swoje przedsiębiorstwo jak najlepiej.  

Mimo iż jak z późniejszych doświadczeń wynikało, nie każde chciało widzieć u siebie 

stypendystów ... 

Hutę Aluminium ,,Konin" reprezentował mgr inż. Stanisław Mrugasiewicż. Zniknąwszy 

za długim stołem, tak że tylko głowa mu wystawała, począł kreśloć perspektywę rozwoju 



Huty, miasta i okolicy. Przekonywająco rozwinął niebagateny wówczas problem 

mieszkaniowy.  

Plusem było powstanie całkiem nowego zakładu - walcowni. Oferta okazała się 

bardzo interesująca i to zadecydowało, że znalezli się chętni na pełną liczbę wystawionych  

stypendiów. W ten sposób zostali ,,kupieni”: mgr inż. Stanisław Płoszczk, obecnie kierownik 

Wydziału Obróbki Końcowej, mgr inż. Hieronim Tkaczewski, który pracuje w Szopienickich 

Zakładach Cynkowych, oraz ja, jestem obecnie zastępcą kierownika Wydziału Walcarek. 

Tą samą drogą trafili do Huty: mgr inż. Mieczysław Bąk, mgr inż. Henryk Rajzner, mgr 

inż. Eugeniusz, Andrzejewski, mgr inż. Stanisław Molo, mgr inż. Jan Kózka, mgr inż. 

Eugeniusz Kurat i mgr inż. Marek Matuszak. 

Reprezentowaliśmy wszystkie możliwe specjalności potrzebne do uruchomienia 

produkcji w walcowni. Większość z nas swoje prace dyplomowe napisała na tematy 

proponowane przez Hutę, tak że nie będąc jeszcze formalnie jej pracownikami, znaiiśmy 

niektóre problemy związane z przyszłą produkcją.  

Przybyliśmy do Konina w latach 1970-1971. Było to,  jak się później okazało, prawie 

za pięć dwunasta, tuż przed rozpoczęciem rozruchu. Okres poprzedzający wykorzystano 

na studiowanie dokumentacji techniczno-naukowej i technologicznej oraz na szkolenia w 

innych zakładach w kraju i za granicą. W tym czasie nadal poszukiwano brakujących 

specjalistów, głównie już zatrudnionych w zakładach pokrewnych. Starania nie dały 

rezultatów, poniewaz jak sie wydaje, oferowano zbyt małe wynagrodzenie. Bodziec 

mieszkaniowy nie wytrzymywał jednak konkurencji z finansowym. Z drugiej strony 

odstraszała odległośc Konina od Polski południowej, skąd pochodzi ponad 80% 

pracowników kadry inzynieryjnej. Ta droga pozyskano jedynie mgr. inz. Zbigniewa Jopa, 

który przybył z Zakładów Metali Lekkich  w Kętach. Obecnie sprawuje on funkcje kierownika 

Wydziału Walcarek. Z Zakładów Cegielskiego przybył, aczkolwiek na krótko, inż. Zygmunt 

Drop. Przybyła również mgr inż. Elżbieta Kózka, pracująca dotąd w Bielsku, zasiliła ona 

kadrę technologów.  

 Udało sie pozyskać kilku pracowników z istniejących już działów i oddziałów. Jednym 

z nich był obecny zastepca kierownika Zakładu Przetwórczego, mgr inż. Waldemar 

Wasiczek. Wymienić tu tez należy inż. Jana Antoniaka, Iny. Alfonsa Mazurka, mgr. inż. 

Lajosa Nagy, inż. Jerzego Lange.   

 Innym źródłem dopływu kadry inżynieryjnej, ale to już w okresie późniejszym, były 

firmy budujace walcownię. Dostarczyły one przede wszystkim wyspecjalizowanych 

elektrotechników. Wymienić tu należy  miedzy innymi mgr. inz. Dionizego Łepeckiego. 

Zastosowano również formę oddelegowania, jak na przykład w przypadku mgr. inż. 

Kazimierza Furmana.  



 Tak więc nasz główny trzon inżynieryjny pod koniec 1971 roku liczył około dwudziestu 

osób, które jak się później okaże, dźwigały prawie cały ciężar rozkręcania produkcji w nowo 

powstającym zakładzie. Warto nadmienić, że około 70% tej grupy stanowili swieżo upieczeni 

inżynierowie, mający wszystkiego 6-12 miesięcy stażu pracy. Grupa ta dowodzona była 

przez zespół trzech osób plus dyrekcja.  

 W okresie rozruchu, który właściwie rozpoczął się od stycznia 1972 roku, całością 

kierował wszechwładny mgr inż. Waldemar Kowalczyk, pełnomocnik Ministra Przemysłu 

Budownictwa i Ministra Przemysłu Maszynowego.     

 Rozruch obiektu jako całości prowadziło przedsiębiorstwo ,,Energoblok”.  

 Do czasu rozruchu, jak już wspomniano, cała nasza grupa przygotowała się, głównie 

studiując dokumentację oraz obserwując montaż maszyn i urządzeń. Każdy zajął się swoją 

dziedziną, wgryzając się w problemy dogłębnie i z zacięciem, co później zaczęło przynosić 

konkretne owoce.  Ubrani w odzież roboczą, zaglądaliśmy do każdej dziury, do każdego 

zakamarka, kąta; niejednokrotnie dla rozgrzewki i satysfakcji chwytaliśmy za narzędzia i 

pracowaliśmy jak robotnicy.  Robiliśmy to w nadziei, że kiedyś w eksploatacji  nic nie zdoła 

nas zaskoczyć ani zdziwić. Była to najlepsza szkoła, jaką mógł przejść młody inżynier 

zaczynający swą pracę. Członkowie wspomnianego zespołu byli wciągani do rozruchu już od 

1 listopada 1971 roku, ostatni  w styczniu 1972 roku. I otóż od początku zarysowała się 

rozbieżnośc interesów grupy starszych i młodszych.  

 Starsi, majacy więcej do powiedzenia w kierownictwie rozruchu, zaczęli utrudniać 

przydzielanie młodszym bardziej eksponowanych stanowisk, mimo iż pełniliśmy obowiązki 

związane z tymi stanowiskami – starsi walczyli o swoje pozycje.    

 Był to pierwszy moment, w którym stracili oni w oczach młodych cząstkę autorytetu. 

W czasie przygotowań do rozruchu  i w trakcie jego trwania poszczególni członkowie zespołu 

doskonalili się  w swojej dziedzinie, tak że mogli podjąć dyskusję z czołowymi fachowcami.  

Poza tym mieliśmy przecież niebagatelną podbudowę teoretyczną, i to w dodatku świeżą, nie 

wywietrzałą i nie zrutynizowaną. Tych walorów przez długi czas nie chciało uznać grono 

starszych, powiększone w późniejszym okresie rozruchu o specjalistów z ,,Biprometu”, 

,,Biprohutu” i firm budujących walcownię.  Do wniosków młodej kadry podchodzono z 

rezerwą bądź odrzucano je natychmiast. Codzienne operatywki były bardzo krzykliwe. 

Zdarzało się, że bractwo wychodziło poobrażane, czasem troche podłamane, ale młoda 

abicja i upór nie pozwalały rezygnować. Po wysłuchaniu wielu krytycznych uwag, bywało, 

zabierano się jeszcze wytrwalej do pracy, grzebało się pilnie w literaturze, z większym 

uporem prowadziło się eksperymenty i badania, aby utwierdzić się w swoich racjach. Ilez to 

cennych inicjatyw i wniosków pominięto nie tylko dlatego, że jak mówiono, pochodziły od 

laików, ale że nie miesciły się w schematych myslenia starszych z kierownictwa. Smutne to 

było zjawisko, tym bardziej  że żądano wykonania konkretnych prac i rozwiązania trudnych 



problemów. Dodatkowym ogniskiem zapalnym były kwestie płacowe, o których w ogóle nie 

chciano dyskutować, a tym bardziej dbać o nie.  

Stosunki w przemyśle, które ukształtowały się w takiej formie w pierwszych latach,a 

także w późniejszych, stały się naszym dziedzictwem i święciły triumf, oczywiście 

w ujemnym tego słowa znaczeniu. 

Bardzo trudno było się z tym pogodzić. Sytuację pogarszał fakt, że załoga walcowni, 

jako bardzo młoda, przez okres rozruchu i późniejszej eksploatacji została wychowana na 

starych wzorcach. Jednym słowem zepsuliśmy załogę i okres ten trzeba będzie długo 

odrabiać, aby nauczyć się szacunku dla pracy i przełożonych. 

Sprawy te rzucały cień na pracę, a jednak nie przeszkodziło to w osiągnięciu 

sukcesów; jakie stały się naszym udziałem w okresie rozruchu, a potem eksploatacji. Wydaje 

się, że powodzenie zostało osiągnięte dzięki temu, iż tylu młodych na nie pracowało. Należy 

tu wymienić nie tylko inżynierów, ale i techników, i robotników. 

W sytuacjach krytycznych wielu zapominało o śnie, posiłkach i wypoczynku. Bywało, 

że pracowali po trzydzieści sześć godzin i po krótkich przerwach znowu stawali do pracy. Dla 

wielu walcownia była po prostu wszystkim, nawet dyskusje na spacerze czy przy brydżu 

pełne były jej problemów. To był na pewno niepowtarzalny okres i wielu z nas uważa, że 

spełniło swój obowiązek należycie, chociaż niejednokrotnie starano się tego nie dostrzegać. 

 

Pierwsza taśma  

W trakcie całej działalności na walcowni było również wiele momentów, przy których  

okazji zapomniano o żalachi pretensjach. Chyba najradośniejszym był moment 

wywalcowania pierwszej taśmy pa walcarce gorącej.  

Było to pamiętnego dnia 9 stycznia 1972 roku około godziny 21.30. Przygotowania, 

jakie poprzedziły tę datę, były bardzo długie i żmudne. Brało w nich udział wiele osób, 

łącznie z całą naszą grupą. Głównymi pracami, jakie wykonano, było przeprowadzenie 

rozruchu mechanicznego, następnie rozruchu technologicznego bez obciążenia i 72- 

-godzinowej próby, nieprzerwanej pracy linii gorącego walcowania przy pełnym cyklu 

technologicznym. Prace te trwały do końca grudnia 1971 roku i termin ich zakończenia 

wyprzedził wszystkie przewidziane harmonogramem terminy. Był to pierwszy z 

poważniejszych sukcesów budowniczych walcowni, w którym my również mieliśmy 

cząstkę swojego udziału.  

Przez okres ten spędzało się na walcowni przeciętnie od dwunastu do szesnastu 

godzin na dobę; wiele spośród  tych godzin to przepracowane nocą. Awarie i niedomagania 

poszczególnyqh zespołów linii były zmorą dla wszystkich, operatywki po takich sensacjach 

prowadzone były w ciężkiej atmosferze, padało wiele słów krytyki, bywały, nawet wymówki i 

ostre spory między członkami zespołu, ale po godzinie, bo tyle czasu przeznaczano na te 



rzeczy wracali. wszyscy do swych problemów, aby je rozwiązać jak najszybciej i z kolei 

stanąć przed innymi.  

W takich to właśnie warunkach przygotowano się do najważniejszego, to znaczy do 

walcowania już pod obciążeniem. Grupa technologiczna opracowała parametry procesu 

w kilku wersjach, aby przygotować się na wszelkie ewentualności. Pierwsze walcowanie 

odbyło się w dniach 27-28 grudnia 1971 roku, ale próba się nie udała. 

Natychmiast poddano analizie niesprawności wiele urządzeń i zaczęto je 

systematycznie usuwać. Do następnego boju byliśmy gotowi 9 stycznia 1972 roku.  

Pomyślności w tej próbie życzyli sobie wszyscy żegnając stary rok i witając nowy. 

Przed ponowną próbą sprawdzono wszystkie możliwe słabe miejsca i pozostałe urządzenia 

linii. Zostali wyznaczeni najlepsi operatorzy, którzy przeszli szkolenie w pokrewnych 

zakładach w kraju i za granicą.  

Ostatnie przygotowania zaczęto rano - i wtedy zaczął nawalać układ hydrauliczny 160 

atmosfer. Usuwanie niesprawności trwało kilka. godzin, ludzie pracowali w ciężkich 

warunkach, gdyż na głowy lał się im olej hydrauliczny. Przemoknięci i zmarznięci, no bo to 

przecież był styczeń, a hala nie była jeszcze nagrzana, pracowali wytrwale i uparcie. Awarię 

usunięto. Pada decyzja: rozpoczynamy, proszę podać emulsję na walce!  

Leci płynnie biały potok ze wszystkich dysz, walce się kręcą, obracają się w jedną i 

drugą stronę, w górę i w dół też chodzą, wszystko zdaje się w porządku, więc podajemy 

wlewak. Wlewak sunie po samotokach, stukając po rolkach, trochę dymku ze spalonego 

oleju unosi się nad tym kawałkiem metalu, mającego się stać za chwilę długą wstęgą. 

Dojeżdża w końcu do manipulatorów, a te, zamiast zostawić go w osi walcowania - stoją jak 

zaklęte. 

Znowu postój, wlewak zawrócony i nie będzie już z nieo go taśmy. Potem znowu 

pęka wąż doprowadzający emulsję do walców, następnie stukają włączki węży 

hydraulicznych. 

Wszystko to okropnie denerwuje załogę, rwą się telefony, dyrektor kilka razy 

przyjeżdża i odjeżdża, kibice z firm budowlanych niecierpliwią się, padają też cierpkie 

uwagi, ale to już dla wszystkich normalne. Głodni, zmęczeni i zmarznięci, tkwimy jednak na 

stanowiskach. Wydawało się, że trzeba będzie przełożyć wszystko na następny 

dzień. Nikt już nie wierzył, że jeszcze się coś uda, ale ostatnią nadzieją kierowani, 

decydujemy się jeszcze na ten ostatni raz. 

Padają wyćwiczone już komendy. Jest okooło godziny 21. Płynie emulsja, walce się 

kręcą, manipulatory też działają, samotoki też chodzą, hydraulika trzyma, wszystko gra. 

Podano wlewak, doprowadzono do walców, wyrównano, nastawiono szczelinę według 

programu i – pierwszy przepust przeszedł, potem drugi, trzeci i następne. Wszyscy czekali w 

napięciu, niemal wstrzymali oddechy, żeby· się tylko nic nie stało! Wytrzymało!. Na samotoku 



za klatką leżała srebrzysta wstęga metalu o grubości 10 mm. O to wszystkim chodziło. W 

tym dniu już nie walcowano. 

Trzeba było widzieć wtedy głównego projektanta linii gorącego walcowania, inż. 

Bertmana. Ta linia to był jego prototyp. Uradowany, uśmiechnięty i ze łzami, dosłownie, 

w oczach cieszył się z sukcesu. Z tego pierwszego pasa wycięto małe kawałki, opisano, że 

jest to pierwsza blacha walcowana w Hucie Aluminium "Konin" w dniu 9 stycznia1972 roku. 

Dla wielu z nas będzie wąpomnieniem tamtych dni, dobrych i złych. Ten kawałek blachy stoi 

teraz u każdego, kto brał tego dnia udział w walcowaniu, na widocznym miejscu i stanowi 

swego rodzaju symbol.  

 

 


