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Jakie okoliczności złożyły się na to, że ja, urodzona i wychowana w województwie 

krakowskim, znalazłam się w Koninie?  

Rozpoczęłam pracę yv wyzwolonej Polsce Ludowej w czerwcu 1945 roku, a więc  

dobiega już 30 lat nieprzerwanej pracy. W minionym okresie pracowałam kolejno w kilku 

dużych przedsiębiorstwach, gdzie poznałam i opanowałam pracę w działach planowania, 

księgowości i finansów. Ukończyłam Zaoczne Studium Ekonomiczne o specyfice 

przedsiębiorstw przemysłowych. Przez 9 lat pracowałam w pierwszej polskiej hucie 

aluminium w Skawinie w województwie krakowskim. Ten okres uważam za przełomowy w 

mojej pracy zawodowej. Uczestniczyłam tam od początku w wielkim i ciekawym procesie 

inwestycyjnym, jakim była budowa pierwszej w Polsce huty aluminium, i byłam świadkiem 

pierwszego wytopu srebrzystego metalu w lipcu 1954 r. Tam zdobyłam najwiekszy zasób 

wiedzy praktycznej i uzupełniłam swoje wykształcenie zawodowe. Tam też dotarły do mnie 

pierwsze wieści o Koninie i mającej tu powstać drugiej hucie aluminium, którą już potem w 

trakcie budowy nazywało się młodszą siostrą huty w Skawinie. Początkowo wieści te 

przeszły jakoś bez echa. Konin był zbyt daleko – wiedzieliśmy o nim tylko tyle, że jest to 

małe, powiatowe miasto położone w zacofanej gospodarczo części kraju. Jednakże pierwsze 

kroki nowej inwestycji stawiane były przy udziale kadry kierowniczej ze Skawiny, więc temat 

Konina powracał coraz częściej do naszych rozmów. Mówiło się na przykład o konieczności 

przenoszenia fachowców z dziedziny hutnictwa, z uwagi na brak tradycji hutniczych na  

tamtych terenach. 

Powoli, jakby podświadomie - poczęła mnie drążyć myśl o możliwości przeniesienia 

się do Konina. Sprzyjała temu trochę sytuacja rodzinna, gdyż starszy syn rozpoczął właśnie 

studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Ale przede wszystkim dominowała jakaś 

fascynacja uczestniczenia w budowaniu czegoś nowego i ciekawego – od punktu zero.  

Sprawa dojrzała ostatecznie w lutym 1961 roku, kiedy to powołano dyrekcję budowy. 

Zdecydowałam się przenieść do Konina i złożyłam prośbę o przeniesienie służbowe - ku 

ogólnemu zdumieniu wszystkich znajomych. Było perswadowanie, przepowiadanie, "że będę 

żałować", że "szybko' wrócę" itp.  

Ostatecznie otrzymałam przeniesienie służbowe na stanowisko kierownika działu 

finansowego i w dniu 1 kwietnia 1961 roku znalazłam się na Ziemi Konińskiej. 



Muszę przyznać, że pierwsze wrażenia nie były korzystne. Już sam krajobraz, płaski, 

jednostajny, wydał mi się bardzo ubogi w porównaniu z malowniczymi okolicami 

Krakowa i Skawiny, gdzie w pogodne dni na horyzoncie widać było szczyty górskie. A tu - 

rysowały się pogórki nasypów i zwałowisk ziemi na terenach odkrywkowych kopalni węgla 

brunatnego - beznadziejnie szare i smutne. 

Warunki pracy i życia jak zwykle w początkach były trudne. Mieszkanie na kwaterze 

prywatnej, na razie bez rodziny, obiady w górniczej stołówce, braki i mankamenty w 

zaopatrzeniu, brak rozrywek kulturalnych. Obraz Konina z tego czasu tak utrwalił się w mojej 

pamięci.  

Na ulicach i placach osiedla, nie uporządkowanych, nie zazielenionych, wiejący 

ciągIe wiatr wznieca tumany kurzu i piasku, który piecze pod powiekami i zgrzyta między 

zębami. Noszę stale ciemne okulary nie tyle dla ochrony przed słońcem, ile przed 

zaprószeniem oczu.  

Dokucza brak stałej komunikacji miejskiej między starym i nowym Koninern.  

Odległość trzech kilometrów pokonuje się z konieczności per pedes, bo i taksówka jest 

rzadkością.  

Denerwujące braki w zaopatrzeniu wynikające przeważnie z nieudolności aparatu 

handlu. Na przykład na osiedlu liczącym już kilka tysięcy mieszkańców nie było w tym czasie 

ani jednego sklepu z branży tekstylnej, odzieżowej, chemicznej, drogeryjnej, nie było nawet 

apteki. Wiele do życzenia pozostawiała jakość wędlin i pieczywa, a my z południa 

Polski byliśmy przyzwyczajeni do dobrych krakowskich wędlin.  

Zupełny brak rozrywek kulturalnych, brak porządnego kina. Na osiedlu egzystowało 

stare kino "Energetyk" w jakimś małym zastępczym lokalu. W następnym roku lokal 

przeznaczono do rozbiórki w związku z budową nowego osiedla mieszkaniowego Konin III, 

pozostało więc tylko kino "Górnik'" w starym Koninie. Gdy przyszedł czas remontu tego kina, 

przez dłuższy czas byliśmy zupełnie pozbawieni możliwości oglądania filmów .. 

Ograniczone godziny urzędowania poczty. W 1961 roku był na osiedlu tylko jeden 

Urząd Pocztowy Konin 2, pracujący tylko do godziny 18. Ograniczone godziny otwarcia 

sklepów spożywczych, przeważnie do godziny 17 lub 18. Brak lokali gastronomicznych. Była 

tylko jedna restauracja, ,,Kolorowa", ani jednego baru mlecznego, ale za to nie istniejący już 

dziś, osławiony bar ,,Czarna Mańka", obficie zaopatrzony w napoje alkoholowe i piwo. 

Walczyliśmy z tymi wszystkimi trudnościami, interweniowały rada zakładowa i 

dyrekcja huty w Komitecie Powiatowym PZPR, w Wydziale Handlu na szczeblu powiatu i 

województwa. I tak dzień po dniu, miesiąc po miesiącu budowało się nie tylko przemysł, ale i 

nowe oblicze miasta. 

Nawiązaliśmy kontakty z tutejszymi ludźmi, znawcami i miłośnikami tutejszego 

regionu, należał do nich nieodżałowanej pamięci mgr Zygmunt Pęcherski, który pierwszy 



odkrył i pokazał nam skarby Ziemi Konińskiej. Bo na pozór szara i smutna Ziemia Konińska 

posiada swoje ukryte skarby. Pierwszy, ważny dla rozwoju życia gospodarczego, to pokłady 

węgla brunatnego. To ich obecność jako źródła wytwarzania taniej energii elektrycznej 

zadecydowała o lokalizacji huty aluminium. 

Drugie bogactwo - to piękne jeziora położone w promieniu kilkunastu kilometrów od 

Konina i stanowiące bazę wypoczynkową i turystyczną. Jeziora pogodziły mnie z Koninem, a 

reszty dokonał czas, który ciągle pracuje dla Konina. 

Dzisiaj nie jest to ten sam Konin, który poznałam w 1961 roku. Na moich oczach w 

ciągu 13 lat dokonała się cudowna przemiana i awans tego miasta, które rośnie i rozwija się 

równolegle z przemysłem. Na terenach ubogiej wioski Maliniec wyrosły hale nowoczesnej 

huty aluminium i walcowni blach, a równocześnie w mieście po prawej stronie Warty 

wyrastały piękne osiedla mieszkaniowe Konin III, Konin IV i Konin v, z których dzisiaj 

możemy być dumni.  

Równolegle z budową huty aluminium budowała się elektrownia Pątnów, 

rozbudowały się Zakłady Naprawcze Kopalni Węgla Brunatnego, powstały nowe odkrywki . 

węgla brunatnego Kazimierz i Jóźwin.  

I tu tajemnica dynamicznego rozwoju miasta. Przy każdej nowej inwestycji 

przemysłowej miasto otrzymywało potężny zastrzyk finansowy w postaci udziałów przemysłu 

w inwestycjach komunalnych towarzyszących, finansowanych z tego samego źródła co 

rozbudowa przemysłu. Najważniejsze inwestycje komunalne zrealizowane w tych latach to: 

rurociąg ciepłowniczy doprowadzający gorącą wodę z elektrowni do osiedli mieszkaniowych,  

wodociągi w starym Koninie, dom kultury, piękny hotel ,,Konin", przychodnie lecznicze na 

każdym osiedlu, szpital powiatowy, piękna kryta pływalnia, wreszcie pawilony handlowe.  

Mój skromniutki udział w tym dziele, tak ja to rozumiem - to każdy dzień sumiennej, 

uczciwej pracy. Moje życie było ściśle związane z budującą się hutą i znaczone etapami tej 

budowyy. Wspomniałam już, że w pierwszych miesiącach mieszkałam na kwaterze 

prywatnej. Wolny czas spędzaliśmy wtedy w klubie ,,Energetyk" należącym do 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy elektrowni Gosławice. W klubie Energetyk czuliśmy 

się szczególnie dobrze. Przy brydżu, kawie czy lampce wina zawieraliśmy pierwsze 

znajomości ze środowiskiem inteligencji konińskiej.  

W grudniu 1961 roku dyrekcja huty otrzymała do swojej dyspozycji 2 bloki przy ulicy 

Bydgoskiej. Cóż to była za radość w naszej małej gromadce. Mam na myśli 20 pierwszych 

pracowników huty. Przenosimy na ulicę Bydgoską nasze biura, które dotychczas mieściły się 

w biurowcu KZN w Marantowie. Zaspokajamy najpilniejsże potrzeby mieszkaniowe 

pracowników przeniesionych służbowo z innych zakładów pracy. Ja również dostaję to 

pierwsze mieszkanie - pokój z kuchnią, na razie na warunkach hotelowych. 



Mieszkam więc na parterze, a w tym samym budynku na 11 piętrze mieszczą się 

nasze biura. Pomyślałby kto: idylla! Ale ma to swoje dobre i złe strony. Biuro jest pod ręką, 

więc nie ma 8-godzinnego dnia pracy. Pracuje się tak długo, jak tego wymaga aktualna 

potrzeba. Spędzałam wtedy więcej godzin w biurze niż w domu. Będąc na etacie kierownika 

działu, byłam równocześnie kasjerką, likwidatorką delegacji i rozliczeń, rachmistrzem listy  

płac i zasiłków, maszynistką do pisania przelewów. Pamiętam do dzisiaj, że pierwsze Święta 

Bożego Narodzenia spędziłam w biurze na pisaniu przelewów, bo trzeba było dokonać 

rozliczenia zawartych umów notarialnych z rolnikami z Malińca, Niesłusza i Solanek. Moje 

zadanie polegało na tym, żeby z należności rolników potrącić zobowiązania wobec skarbu 

państwa: zaległy podatek gruntowy lub od nieruchomości, równowartość zaległych dostaw 

obowiązkowych, raty dla Funduszu Ziemi lub dla Funduszu Gromadzkiego. Sprawy 

związane z wykupywaniem terenów pod budowę huty były nieraz bardzo zawiłe, jak to 

zwykle sprawy hipoteczne. 

Oprócz obowiązków służbowych miałam w tym czasie niemało obowiązków 

społecznych - byłam bowiem pierwszą przewodniczącą Rady Zakładowej wybranej w marcu 

1962 roku. Zorganizowałam w tym czasie Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, 

zajmowałam się wszystkimi sprawami socjalnymi jak wczasy i wypoczynek po pracy, sprawy 

mieszkaniowe i inne dyktowane przez życie. 

W dniu 6 maja 1962 roku zorganizowaliśmy pierwszy raz w Koninie uroczystość 

,,Dnia Hutnika". Część oficjalna odbyła się w klubie Energetyk. Jako przewodnicząca Rady 

Zakładowej otwierałam tę uroczystość z wielką tremą przed tym pierwszym publicznym 

wystąpieniem. Potem wesoła całonocna zabawa w salach restauracji ,,Kolorowa''. 

W 1963 roku dwa ważne wydarzenia: w styczniu przenoszę się wraz z rodziną do 

prawdziwego pięknego mieszania przy alei 1 Maja; a w kwietniu przenosimy biura dyrekcji 

budowy na plac budowy w Malińcu. 

Kończy się idylla - dojeżdżamy teraz do pracy ciężarowym starem przystosowanym 

do przewozu pasażerów. Czasem łapie się jakąś okazję - furgonetkę którejś z firm 

podwykonawców pracujących na budowie. Prywatnych osobowych w tym czasie było bardzo 

mało. Pozostawała jeszcze poczciwa ciuchcia czyli stara kolejka wąskotorowa kursująca na 

linii Konin-Sompolno. Ale z niej korzystaliśmy rzadko, bo usytuowanie przystanków i rozkład 

jazdy nie były dostosowane do godzin pracy w hucie. Korzystaliśmy z ciuchci raczej w 

niedzielę, gdy wyjeżdżaliśmy na wycieczki. Pamiętam przepiękne piesze rajdy do 

Królewskich Dębów w Puszczy Kazimierskiej lub Szlakiem Powstańców Wielkopolskich 

przez bagna w pobliżu jeziora Głodowskiego. 

Odkryliśmy w tym czasie piękny i spokojny zakątek - część lasu nad jeziorem 

Mikorzyńskim - gdzie obecnie mieści się nasz hutniczy Ośrodek Wypoczynku i Sportów 



Wodnych. Problem dojazdów do pracy rozwiązaliśmy w 1964 roku zawierając umowę o 

przewozy pracownicze z konińskim PKS-em. Umowa ta - z różnymi zmianami 

przetrwała do maja 1974 roku. Tymczasem zlikwidowano ciuchcię, by następnie po kilku 

latach zbudować nową trakcję kolejową, już normalnotorową i od czerwca znów dojeżdżamy 

do pracy pociągiem.  

Ale wróćmy do mojej historii. W czerwcu 1965 roku mała uroczystość rodzinna. Syn 

kończy studia – jedziemy do Poznania na bal absolutoryjny leśników w poznańskiej ,,Adrii". 

Mam więc w rodzinie inżyniera leśnika, z czego się niezmiernie cieszę, bo ten zawód od 

dawna mi się bardzo podobał. Młodszy syn skończył Technikum Mechaniczne i pracuje 

również w hucie. 

Czas płynie szybko naprzód - zbliża się termin uruchomienia huty wyznaczony na 

lipiec 1966 roku. Kompletujemy przyszłą załogę eksploatacyjną huty i wysyłamy na 

przeszkolenie do huty aluminium w Skawinie, a kadrę kierowniczą i dozoru średniego do 

Francji - do Zakładów Aluminiowych ,,Pechiney", skąd pochodzi licencja na technologię 

produkcji aluminium. 

Niezależnie od tego ściągamy fachowców hutników z siostrzanych zakładów, a więc z 

huty aluminium w Skawinie, z Zakładów Metalurgicznych w Trzebini, z Zakładów Cynkowych 

w Szopienicach. Środowisko konińskie dostaje w tym czasie jak gdyby zastrzyk nowej krwi, 

bo przyjeżdżają przeważnie ludzie młodzi, wykształceni, bardzo wielu absolwentów 

Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, z którymi już wcześniej, przez instytucję 

stypendiów zakładowych - zawarto umowy o pracę. W połączeniu z zastaną już kadrą 

inżynieryjno-techniczną kopalni i elektrowni stanowią oni mocny potencjał myśli 

i inicjatywy, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło na ogólny rozwój ziemi konińskiej . 

W lipcu 1966 roku następuje okres rozruchu technologicznego I hali elektrolizy. 

Nasze agregaty do wytopu aluminium, czyli tak zwane popularnie wanny, zaczynają dymić - 

odbywa się proces spiekania anod przed napełnieniem wanien surowcami wsadowymi, 

tlenkiem glinu i solami fluorowymi. Proces technologiczny produkcji aluminium polegający na 

elektrolizie tlenku glinu w połączeniu z kriolitem i innymi topnikami - w bardzo wysokiej 

temperaturze około 700°C - jest pozornie prosty, lecz w rzeczywistości bardzo 

skomplikowany i niebezpieczny.  

Okres rozruchu przeżywamy wszyscy w napięciu. Ci z komisji rozruchowej, którzy 

tkwią w samym sercu huty i czasem dzień i noc nie schodzą ze swoich stanowisk, i my - 

pracownicy administracji również. Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień - 20 lipca 1966  

roku. Wydział Elektrolizy i Odlewnia są gotowe do eksploatacji. Na uroczystość oficjalną 

przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Zjednoczenia Metali 

Nieżelaznych, przedstawiciele władz partyjnych i terenowych województwa i powiatu. 

Uroczystość oficjalna odbyła się na wolnym powietrzu pod ścianą budynku odlewni, w 



gorącym lipcowym słońcu. Jak zwykle w takich okolicznościach - przemówienia, gratulacje, 

podziękowania i odznaczenia państwowe dla budowniczych huty. 

Po uroczystościach rozpoczęły się pierwsze kłopoty z eksploatacją. Produkcja 

wprawdzie ruszyła, ale gatunek aluminium jest niezadowalający - za dużo zanieczyszczeń 

żelazem i innymi produktami spiekania anod z okresu rozgrzewania wanien. Popularne 

"gąski" czyli bloki aluminium odlewane w formach maszyny odlewniczej – każda wagi 15 kg - 

zalegają magazyn, gdyż zostały zakwalikowane jako bezgatunkowe. W związku z tym 

narastają w tym czasie kłopoty finansowe. Jestemw ciągłym kontakcie z bankiem - łamiemy 

głowy, jak załatwić kredyt, żeby było zgodnie z obowiązującymi przepisami, a równocześnie 

likwidowało kłopoty, jakie niesie z sobą życie.  

W roku 1967 ważne dla mnie wydarzenie: w Dniu Hutnika otrzymuję odznaczenie 

państwowe, Srebrny Krzyż Zasługi, w dowód uznania za pracę zawodową i społeczną. 

Muszę tu nadmienić, że w tym czasie nie pełniłam już funkcji przewodniczącej Rady 

Zakładowej, ale byłam czynnym członkiem plenum RZ i przewodniczącą Rady Kobiet. 

Lata 1967 i 1968 to dla huty i jej pracowników ciężki okres zmagania się z 

trudnościami, dochodzenia do projektowanej zdolności produkcyjnej i osiągania projektowa- 

nych wskaźników technologicznych. Spośród różnych niepowodzeń i trudności szczególnie 

mocno zapisała się w mojej pamięci awaria w dopływie prądu elektrycznego na przełomie lat 

1968 i 1969. Kapryśna pogoda – mokry śnieg z deszczem i na przemian spadek temperatury 

poniżej zera - spowodowała oblodzenie kabli i zwarcia w stacjach zasilania i przetwarzania 

energii elektrycznej. W dniach 19, 22 i 23 grudnia 1968 roku nastąpiła przerwa w dopływie 

prądu do wanien elektrolitycznych, co groziło wychłodzeniem wanien i zastygnięciem 

płynnego metalu. W konsekwencji - zniszczeniem agregatów i milionowymi stratami. 

Sytuacja była bardzo groźna – brygady elektromonterów pracowały dzień i noc bez 

wytchnienia, dyrektorzy nie opuszczali zakładu przez 48 godzin. Co kilka godzin płynęły 

dalekopisem meldunki o sytuacji do Zjednoczenia w Katowicach. Wreszcie przed Wigilią 

udało się opanować sytuację, lecz nie na długo. W dniu 15 i 16 stycznia 1969 roku 

powtórzyło się to samo, lecz tym razem doświadczenie ubiegłych dni pozwoliło na szybsze 

zlikwidowanie awarii.  

Role 1968 zaznaczył się także pomyślnym wydarzeniem: w marcu zatwierdzono 

projekt wstępny budowy walcowni blach aluminiowy.ch, a w lipcu rozpoczęto już budowę 

2 obiektów: hali walcowni i odlewni II.  

Muszę tu wyjaśnić, dlaczego nazwałam to pomyślnym wydarzeniem. Otóż - do czasu 

wybudowania walcowni blach huta sprzedawała swoją produkcję ,,aluminium hutnicze w 

gąskach" jako półprodukt do przerobu w innych zakładach lub częściowo na eksport. Była to 

sprzedaż niskorentowna w porównaniu z rentownością produktów walcowniczych. Dlatego 



zarówno kierownictwo huty jak i Zjednoczenie wnioskowało już od kilku lat budowę walcowni 

blach, co miało znacznie podnieść rentowność naszej produkcji. 

Tak więc od lipca 1968 roku - oprócz normalnej działalności eksploatacyjnej -  

mieliśmy równorzędny proces inwestycyjny. W moim dziale odczuwaliśmy to szczególnie 

silnie, gdyż oznaczało to dwutorowość finansowania, duży napływ dokumentów (faktury, 

przelewy), więcej operacji kasowych i bankowych, a wszystko tymi samymi siłami. 

Zatrudnienie i fundusz płac były limitowane, wszystkie siły skierowane na produkcję i budowę 

walcowni - my wciąż na szarym końcu. I znów trzeba było niejedną godzinę popołudniową 

poświęcić hucie, nie zyskując w zamian nic prócz uznania zwierzchników i własnego  

zadowolenia z dobrze spełnionych obowiązków. 

Lata 1970-1972 to okres stabilizacji naszej załogi hutniczej. Pierwszy okres po 

rozruchu, czyli lata 1966-1969, zaznaczyły się dużą płynnością kadr. Nie wszyscy 

chłoporobotnicy z okolic Konina zaadaptowalii się jako hutnicy. Jest to zresztą normalny 

objaw w każdym nowym przedsiębiorstwie, to samo było w hucie aluminium w Skawinie.   

Ale w okresie budowy walcowni - załoga zakładu hutniczego była już dobrą,  

scementowaną załogą - ludzie zdążyli się już przywiązać do ,,swojej huty".   

Niemały wpływ na to wywierały starania naszego kierownictwa i Rady Zakładowej o 

sprawy bytowo-socjalne. Po uporaniu się z rozruchem podstawowych obiektów 

produkcyjnych jak grzyby po deszczu wyrastały obiekty socjalne. W roku 1968 oddano do 

użytku dużą, nowocześnie wyposażoną stołówkę, której prowadzenie powierzono kolejno 

MHD, PSS-owi, wreszcie Zakładom Gastronomicznym w Koninie.  

W 1969 roku oddano do dyspozycji załogi ośrodek wypoczynkowy w Mikorzynie; który 

nadal jest jeszcze rozbudowywany i ulepszany.  

Maj 1970 roku, w Dniu Hutnika - prezent dla załogi: ambulatorium przyzakładowe i 

klub ,,Hutnik" na osiedlu przy ulicy Dworcowej.  

Wrzesień 1971 - otwarcie przyzakładowego przedszkola, a w maju 1972 roku 

otwarcie przyzakładowego żłobka - jedynego zresżtą w Koninie. Równolegle były oddawane  

corocznie mieszkania bądź z budownictwa zakładowego bądź też resortowo-spółdzielczego.  

Brak w hucie tylko własnego ośrodka wczasowo-kolonijnego, lecz rokrocznie 

organizuje się kolonie letnie w wynajętych ośrodkach oraz wczasy rodzinne finansowane z  

funduszów socjalnych.  

Wszystko to - jak wspomniałam - wiązało załogę z hutą. Na początku 1972 roku 

wyłonił się nowy problem - skompletowanie załogi dla walcowni blach aluminiowych, która 

miała ruszyć w IV kwartale. Na szczęście mamy własną Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 

której zawczasu uruchomiono klasy kształcące hutników i walcowników. Absolwentów tych 

klas wysyła się więc na przeszkolenie praktyczne do Walcowni Metali w Dziedzicach, w 



Kętach i w Łabędach. Część kadry kierowniczej - spealistów walcowników - trzeba jednak 

ściągnąć ze Śląska,z Kęt i z Dziedzic. 

I oto okazuje się, że Konin - jeszcze parę lat temu mało znany - staje się atrakcyjny. 

Możliwość szybkiego otrzymania mieszkania, dobry klimat i zaplecze wypoczynkowe, a 

ponadto perspektywy rozwoju i awansu przyciągają młodych z południa Polski, gdzie 

odczuwa się już przesyt kadry inżynieryjno-technicznej. Wiadomo na przykład, że w Hucie 

Lenina i innych krakowskich zakładach przemysłowych wielu młodych inżynierów po 

studiach pracuje na stanowiskach pracowników fizycznych. 

Dzień 22 września 1972 roku – znów pamiętny termin. Odbiór końcowy i przekazanie. 

do eksploatacji walcowni blach aluminiowych - na 3 miesiące przed planowanym terminem. 

To sukces budowniczych walcowni, przede wszystkim przedsiębiorstwa ,,Energetyk”, które 

było generalnym wykonawcą.  

A w następnym roku, w listopadzie 1973 roku, znów z 3-miesięcznym wyprzedzeniem 

walcownia osiąga projektowaną zdolność produkcyjną, i to już jest sukces młodej załogi 

walcowni.  

U mnie - w dziale finarsowym - odczuwamy w całej pełni nasilenie pracy związane z 

uruchomieniem walcowni. Przedtem odbiorcami naszych ,,gąsek" aluminiowych było 

zaledwie kilka zakładów przetwórczych i centrala Impexmetal. Obecnie mamy kilkuset 

odbiorców na terenie całej Polski - blacha aluminiowa jest potrzebna w przemyśle 

spożywczym, budowlanym, maszynowym, meblarskim, okrętowym i lotniczym. Wystawianie 

faktur i żądań zapłaty dla odbiorców jest wspaniałą lekcją geografii gospodarczej.  

Nawiasem mówiąc, geografia była zawsże moim hobby i nawet po przyjeździe do 

Konina myślałam o studiach zaocznych, ale okazało się, że w tym czasie nie było studium 

zaocznego w tym zakresie.  

Wspomnę jeszcze o pięknym przeżyciu, jakim był dla mnie w 1973 roku urlop 

spędzony w Jugosławii w ramach. współpracy i wymiany turystycznej z Kombinatem 

Alumintowym w Titogradzie, stolicy Czarnogóry. Kontakty z hutą w Titogradzie trwają już od 

kilku lat, ale dotychczas ograniczały się do wyjazdów służbowych kierownictwa. W 1973 roku 

z inicjatywy rad zakładowych obu przedsiębiorstw podpisano umowę o bezdewizowej   

wymianie turystycznej pomiędzy pracownikami huty. Ustalono koszty 12-dniowego pobytu, 

wpłaciliśmy tu w złotówkach na koszty pobytu grupy Jugosłwian, zaś oni u siebie wpłacili w 

dinarach na koszty naszego pobytu w Jugosławii. Nasza grupa dojechała do granicy 

Jugosławii autobusem. W miejscowości przygranicznej Palica nastąpiło spotkanie obu grup. 

Bardzo serdeczne przyjęcie, wspólna kolacja i nocleg w hotelu, po czym następnego dnia 

przesiadamy do pięknego autokaru Sanos, a nasi jugosłowiańscy przyjaciele do skromnego 

Jelcza (nota bene niezbyt z tego żadowoleni). Nie będę opisywać szczegółowo tego 



pięknego urlopu, bo nie należy do tematu, pragnę tylko podkreślić wielką serdeczność i  

troskliwą opiekę przez cały czas pobytu, jaką otaczał nas przewodniczący Rady Zakładowej 

(u nich jest to prezydent) Huty Aluminium w Titogradzie. Oczywiście tak samo serdecznie 

opiekowała się grupą  jugosłowiańską u nas nasza Rada Zakładowa. Przyjazne 

stosunki zostały nawiązane i będą utrzymywane. W bieżącym roku następna grupa 

pracowników spędziła urlop w tym pięknym kraju. Wspominam o tym, bo wydaje mi się, że 

jest to przykład godny naśladowania. 

Rok obecny, 1974, przyniósł znów nowe problemy. Huta Aluminium ,,Konin" należy 

do przedsiębiorstw objętych nowym systemem ekonomiczno-finansowym, gdyż 

Zjednoczenie jest zaliczone do WOG (Wielkie Organizacje Gospodarcze). Jesteśmy na 

eetapie szkolenia, trzeba przestawić się na nowe tory, na parametryczny system 

zarządzania.  

Zbliżam się do końca mojej opowieści i po przeczytaniu tego, co napisałam,  

stwierdzam, że mój pamiętnik to właściwie kronika Huty Aluminium. Czy to źle, czy dobrze? 

Nie wiem. Widocznie tak mocno jestem związana z zakładem pracy, że życie osobiste 

pozostało na drugim planie. Na żakończenie pragnę stwierdzić, że moja przygoda z Koninem 

ciągle jeszcze trwa i że nigdy nie żałowałam przyjazdu do Konina. Co więcej, mój młodszy 

syn mieszkający obecnie. w Nowej Hucie przy każdej okazji wzdycha do Konina i pragnie tu 

wrócić. Co go tu ciągnie? Jeziora, możliwość uprawiania:sportów wodnych, basen 

pływacki, gdzie był instruktorem pływania, no i ludzie, nawiązane tu przez kilkanaście lat 

przyjaźnie - to wszystko się liczy. W dużych aglomeracjach coraz częściej ludzie czują się 

samotni w tłumie. 

Nie wiem, jaki będzie ten nasz Konin za 10 czy 20 lat, ale obecnie jest w odczuciu 

wielu osób przyjeżdżających tu z innych regionów Polski miastem, gdzie się dobrze 

mieszka i pracuje. 

Nie wszystko jeszcze zrobiono - szczególnie jeśli chodzi o zaopatrzenie - ale przecież 

,,nie od razu Konin zbudowano".! tym optymistycznym stwierdzeniem kończę mój pamiętnik.  


