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  Po zakończeniu rozruchu Wydziału Elektrolizy przystąpiliśmy do nowelizacji projektu 

wstępnego huty. Miało to związek z opracowaniem, na zlecenie ówczesnych władz, 

programu rozwoju przemysłu metali nieżelaznych na nową pięciolatkę. Program 

opracowywał ,,Bipromet” w Katowicach.  

 Z dyrekcją Zjednoczenie uzgodniliśmy, że równolegle biuro to będzie – na nasze 

zlecenie – opracowywać projekt wstępny walcowni blach i taśm aluminiowych i stopowych. 

,,Dobrymi duszkami” tej sprawy byli: ówczesny dyrektor generalny Zjednoczenia – dr inż. 

Adam Leśniak, dyrektor inwestycji Zjednoczenia – mgr inż. Mieczysław Myga i dyrektor 

,,Biprometu” – mgr inż. Adam Łukasik.  To dzięki nim i naszym służbom inwestycyjnym, 

kierowanym przez zastępcę dyrektora huty mgr. inż. Juliusza Wagę, stosunkowo szybko, 

mimo nawału zadań inwestycyjnych, opracowano niezbędny projekt wstępny walcowni.  

 Przed zatwierdzeniem tego dokumentu przez Komisję Planowania Rady Ministrów i 

projektantów, inwestor zobowiązany był do uzyskania szeregu opinii oraz uzgodnień, a także 

wskazania generalnego wykonawcy.  Formalnie było nim wówczas Poznańskie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Poznań, które ,,zwinęło żagle” zaraz po 

uroczystości przekazania elektrolizy do eksploatacji , w lipcu 1966 roku. Na placu boju 

pozostaliśmy sami, ucząc się na własnych błędach, co na pewno do najprzyjemniejszych 

metod nie należało. Trudności z dogadaniem się z poznańską firmą oziębiły nasze z nią 

stosunki. Ale nie było czasu na żale. Szybko rozejrzeliśmy się za nowym przedsiębiorstwem, 

któremu można było powierzyć generalne wykonawstwo nowej inwestycji.   

 Zbieg okoliczności sprawił, że problemami tymi podzieliłem się w rozmowie z Józefem 

Zielińskim, słynnym budowniczym elektrowni ,,Pątnów”. Józiu – bo tak zwracałem się do 

niego prywatnie – zapytał z wyrzutem: ,,Czy ty mojego przedsiębiorstwa nie bierzesz pod 

uwagę?”. Od tego momentu rozmowa potoczyła się wartko. Przy tym okazało się, że 

kierowane przez Józefa Zielińskiego Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu 

,,Energoblok” niebawem zakończy budowę ,,Pątnowa”. Były pewne przesłanki, które 

przemawiały za tym, że ,,Energoblok” pozostanie w Koninie. Musieliśmy tylko znaleźć 

odpowiedź na pytanie, czy energetyka przystanie na odstąpienie hutnikom takiego 

potencjału.  

 Uzgodniliśmy wspólne postępowanie. Poinformowaliśmy o naszych zamiarach 

szefów zjednoczeń. Doprowadziliśmy do rozmów w Warszawie dyrektora Zjednoczenia 

Budowy Elektrowni i Przemysłu – Jerzego Wojtowieckiego z dyrektorem inwestycji naszego 

Zjednoczenia – Mieczysławem Mygą. Na szczęście rozmowa była owocna. Otrzymaliśmy z 

Zielińskim ,,błogosławieństwo” do podjęcia działań na szczeblu województwa poznańskiego.   



 Rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów budowy walcowni – wyścig do 

państwowej kasy po ówczesne dwa miliardy zł. Pilnowaliśmy, aby nie przeoczyć niczego. 

Najbardziej chodziło o to, by budowa walcowni w Hucie Aluminium ,,Konin” znalazła się w 

imiennym wykazie, załączonym do uchwały Komitetu Centralnego PZPR, w sprawie planu 5-

letniego. Cel ten został osiągnięty. W marcu 1968 roku zebrało się prezydium Komisji 

Planowania przy Radzie Ministrów, któremu przewodniczył wicepremier Stefan 

Jędrychowski, które oficjalnie nadało bieg sprawie. W czasie posiedzenia premier zapytał 

czy przedstawiciele huty maja jakieś uwagi. Odparłem, że niepokoi nie okrojenie zakresu 

budownictwa towarzyszącego (przechodnia zdrowia, centralne laboratorium, szkoła, 

przedszkole).  

 W odpowiedzi usłyszałem: ,,Huta pracuje, ma opiekę lekarską, przygotowuje kadry i 

dba o nie. Budując nowe obiekty w ramach zatwierdzonego dzisiaj projektu walcowni, należy 

oszczędnie gospodarować środkami. Zaoszczędzone pieniądze zezwalamy wykorzystywać 

na zaprezentowane przez hutę cele”.  

 Zaoszczędziliśmy, choć nie na wszystko starczyło.  

 Dzięki decyzji Komisji Planowania ,,Energoblok” mógł wejść na plac budowy już w 

kwietniu 1968 roku, a zasadnicza budowa rozpoczęła się 1 lipca tego samego roku. Zresztą 

zgodnie z zawarta umową. Zakończona zaś miała być 31 grudnia 1972 roku.  

 Budowa walcowni przebiegała sprawnie, mimo że odbywała się między innymi w 

grudniu 1970 roku, gdy w sąsiednich województwach rozgorzały strajki. Mieliśmy się czego 

obawiać, gdyż do pracy stawiało się każdego dnia około 2000 osób. Na szczęście obyło się 

bez burz.  

 Rozruch walcowni stanowił końcowy etap jej budowy i należał do obowiązków 

generalnego wykonawcy. Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy już w roku 1971, w trakcie 

montażu podstawowych urządzeń walcowniczych. Dyrektor Zieliński chciał jednak wiedzieć, 

kto pokieruje rozruchem.  

 Odpowiedź nie była prosta. Wśród ówczesnej załogi huty nie było takiego człowieka. 

Zdaniem specjalistów ze Zjednoczenia i dyrektora do spraw przetwórstwa – Tadeusza Bitki, 

rozruchem powinien kierować zastępca dyrektora huty do spraw przetwórstwa.  Otrzymałem 

nazwiska potencjalnych kandydatów. Część z nich odmówiła, a reszta… To było 

nieporozumienie.  

 Doszło do ostrej wymiany zdań z, zazwyczaj spokojnym, dyrektorem Bitką. ,,Dziękuję 

za pomoc, sami sobie znajdziemy szefa rozruchu walcowni i uruchomimy ją w terminie” – 

rzekłem. On na to: ,,Tu mi kaktus wyrośnie” – i wskazał na dłoń.  

 Wróciłem z tym ,,kaktusem” do Konina i opowiedziałem o warszawskiej rozmowie. 

Wtedy dyrektor Zieliński stwierdził: ,,Zróbmy szefem rozruchu Waldemara Kowalczyka 

(ówczesnego przewodniczącego Rady Budowy, ciała powołanego po zamieszkach w 



grudniu 1970 roku). Chyba się trochę nudzi na tej funkcji, a tak sobie popracuje. Jego 

zastępcą zostanie twój dyrektor techniczny. Wilk będzie syty i owca cała”.  

 Po przebrnięciu przez określoną i bezwzględnie przestrzeganą wówczas procedurę, 

uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zgody. Ministrowie przemysłu ciężkiego i budownictwa 

powołali komisję rozruchową i 14 sierpnia 1971 roku mogliśmy przystąpić do pracy.  

 O ,,kaktusie” nikt już więcej nie wspominał. Generalny wykonawca ,,nie prysnął” z 

placu budowy po przecięciu wstęgi na walcowni. Wybór ,,Energobloku” i wzorowa 

współpraca z inwestorem były trafieniem w przysłowiową  ,,10”.   


