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 Do 10 listopada 1960 r. byłem pracownikiem Huty Aluminium w Skawinie. W grudniu 

wyraziłem zgodę na przejście do Huty Aluminium ,,Konin” w Budowie. Od 1 grudnia r. 

jeździłem z dyrektorem naczelnym Huty jako kierowca Warszawy. Do Konina przyjechałem 

po raz pierwszy dnia 17 grudnia. W tym dniu zwiedziłem miejsce przyszłej budowy, gdzie 

geodeci z Poznania wymierzali teren pod hutę. W styczniu 1961 r. przyjeżdżaliśmy do 

Konina 3-4 razy w tygodniu. Zbierano w tym czasie dokumentacje na temat bocznicy 

kolejowej dla dyrekcji PKP w Poznaniu. W tym samym czasie rozpoczęto wiercenia studni 

głębinowej – ujęcia wody pitnej pod lasem.  

 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 budowa Huty.  

 Po każdorazowym wejściu do samochodu dyrektor Gronu zasypiał ze zmęczenia, ja 

natomiast mogłem sobie na to pozwolić dopiero po dotarciu do celu podróży. Nierzadko 

zmęczenie było tak silne, że przyprawiało mnie ono o halucynacje drogowe. Drogi 

wysadzane drzewami wydawały się równe i proste, pagórki i wzniesienia kojarzyły  w 

świadomości różne rozwidlenia szos i zakrętów. A to stawało się już niebezpieczne.  

 12 marca 1961 r. dowiedziałem się od dyrektora, że tym razem wyjeżdżamy na stałe 

do Konina. Zamieszkaliśmy oczywiście w Domu Górnika. KZN oddały w tym czasie do 

użytku własny biurowiec. Organizowaniem dość prymitywnych pomieszczeń biurowych dla 

Huty zajęli się główny księgowy S. Padrak, E. Musiał i Z. Chmielewski. Nowych pracowników 

Huty przyjmowano w biurze dyrekcji inwestora. Urzędowanie dyrekcji rozpoczęło się z dniem 

15 marca 1961 r.  

 Zamieszkałem u jednego z gospodarzy w Niesłuszu. Tutaj również na podwórzu 

garażowałem służbową warszawę. Zaczęła się na dobre mrówcza, absorbująca praca. Z 

dniem 1 kwietnia 1961 r. otrzymałem angaż jako kierowca i zarazem pracownik Huty.  

 Do nie najłatwiejszych należała praca przy samochodzie, zwłaszcza że Huta nie 

dysponowała żadnym zapleczem naprawczym. Nie było więc ani garażu, kanału do napraw, 

smarowania i wymiany olejów. Czynności te wykonywało się w przydrożnym lesie za 

Niesłuszem.  

 W lipcu zakład przyjął dalszych dwóch pracowników w charakterze kierowców. Byli 

nimi S. Piątkowski i Czesław Maciaszczyk. Żukiem jeździłem od sierpnia 1961 r. do maja 

roku następnego. Potem pracowałem jako kierowca wozu osobowego. W latach 1963-1966 

jeździłem nysą. Od 1966 r. prowadzę wóz marki san.  


