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 W roku 1953, czyli bezpośrednio przed uruchomieniem pierwszej w Polsce huty 

aluminium w Skawinie rozpocząłem pracę w przemyśle aluminiowym. W roku 1964 zostałem 

przeniesiony służbowo do będącej wówczas w budowie Huty Aluminium ,,Konin” i tak mój los 

związał się z tym zakładem.  

Dla jasnego zobrazowania zagadnień związanych z powstaniem huty ,,Konin” należy 

się nieco cofnąć w czasie. Hutę ,,Skawina” wybudowano w oparciu o dokumentacje i 

dostawy z ZSRR. Najważniejsze agregaty, to jest wanny elektrolityczne charakteryzują się 

bocznym doprowadzaniem prądu. W latach pięćdziesiątych było to jeszcze do przyjęcia, 

natomiast dziesięć lat później stało się rozwiązaniem przestarzałym. Nie najnowocześniejsze 

były również zastosowane tam prostowniki rtęciowe, dostarczone przez Związek Radziecki, 

a produkowane już przez ,,Eltę” w Łodzi. Skawina nie ma poza tym rozwiązanego 

zagadnienia wychwytywania gazów anodowych i regenerowania z nich soli fluorowych, a 

gazy te wypuszcza do atmosfery przez kominy o wysokości 120 m. W dobie walki o ochronę 

środowiska było to w nowo budowanym zakładzie nie do przyjęcia. 

Zakładano iż huta ,,Konin” winna być możliwie najnowocześniejsza. Można to było 

uzyskać jedynie drogą zakupu licencji od jednego z przedsiębiorstw zagranicznych liczących 

się na światowym rynku aluminiowym. Po wielu poszukiwaniach, konsultacjach i 

pertraktacjach zakupiono za pośrednictwem Centrali Handlu Zagranicznego ,,Centrozap” we 

francuskim koncernie aluminiowym Pechiney licencję budowy i technologii produkcji. Miała to 

być huta o zdolności produkcyjnej 48 000 ton, wyposażona w urządzenia wychwytujące gazy 

anodowe i pozwalające na regenerację z nich kriolitu, zmechanizowana i zautomatyzowana. 

Umowa licencyjna obejmowała dostawę dokumentacji budowlanej oraz zamaszynowienia i 

technologii produkcji.   

Najprostszy rozwiązaniem było zamówić wówczas w firmie Pechiney całą hutę, jak to 

się obecnie nazywa ,,pod kluczem”, względnie wszystkie maszyny i urządzenia, tak jak 

zrobili w tym czasie Rumuni. Pociągało to jednak za sobą niewspółmiernie wysoki wydatek 

dewizowy, a możliwości w tym względzie były ograniczone. Z drugiej strony całość 

zagadnień budowlanych można było rozwiązać środkami krajowymi i tą samą drogą 

skompletować liczne maszyny i urządzenia.  

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych ,,Bipromet” dostosowało zatem 

dokumentacje francuską do krajowych możliwości produkcyjnych, przewidując import jedynie 

takich urządzeń, jakich przemysł krajowy nie mógł wykonać lub wykonanie których, z uwagi 

na specyfikę produkcji, było niewspółmiernie drogie.  

 

 



  Miarę trudności przy organizowaniu dostaw materiałów dla wykonawców 

charakteryzują następujące przykłady.  

Po uzgodnieniach z dostawcą licencji ustalono, że zewnętrzną warstwę izolacyjną 

wanien elektrolitycznych stanowić będzie krajowa cegła izolacyjna, tzw. termalitka. Badania 

pierwszych dostaw termalitki z Zabierzowskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych wykazały, 

że nie ma ona wymaganych zdolności izolacyjnych. Według zdania specjalistów można było 

zwiększyć tę zdolność stosując do produkcji termalitki trociny z drzew liściastych. Producent 

termalitki nie miał w planie zakupu takich trocin ani też innego transportu jak kolejowy. 

Skończyło się na tym, że uzyskaliśmy potrzebne trociny z tartaku w Krzeszowicach. 

Musieliśmy wysyłać samochód z Konina do Zabierzowic (350 km), aby dowoził trociny z 

odległych od Zabierzowa o 10 km Krzeszowic. Sztywne przepisy planowania i ograniczenia 

finansowe okazały się mocniejsze od zdrowego rozsądku.  

Drugim przykładem było zaopatrzenie w masę denną. Dostawca bloków węglowych i 

masy dennej, stosowanych przy wymurówce wanien elektrolitycznych były Zakłady Elektrod 

Węglowych w Raciborzu. Całość materiałów została zamówiona w przepisanych terminach i 

ilościach wynikających z dokumentacji ,,Biprometu”. Dostawy przebiegały bez zakłóceń. 

Okazało się jednak, że wskutek błędów dokumentacyjnych zapotrzebowanie masy dennej 

wzrosło o kilkaset ton. Ze względu na przeciążone plany produkcyjne ZEW nie mogły 

podołać temu dodatkowemu zadaniu. Po pokonaniu wielu trudności udało się ulokować 

zamówienie na masę w uruchamianym właśnie bratnim zakładzie ZEW w Biegonicach koło 

Nowego Sącza. Biegonice przystąpiły do produkcji stosując materiały przewidziane normą. 

Po dostawie tej masy okazało się jednak, że nie nadaje się ona do ubijania wanien, 

ponieważ jest zbyt płynna i po ubiciu leje się po ścianach wanny. Złożone reklamacje 

jakościowe nie odniosły skutku. Okazało się, że masa odpowiada normie. I wtedy wyszło 

szydło z worka. ZEW Racibórz, dla których masa denna była produkcja marginesową, 

zużywały przy jej wytwarzaniu wiele materiałów odpadowych z produkcji elektrod, co zgodne 

z norma nie było. Masa ta była jednak od lat z powodzeniem stosowana w Skawinie, a także 

w Koninie przy ubijaniu pierwszych wanien. Trzeba było uderzyć w pokorę i wybłagać 

dostawę tej masy z Raciborza. Z wielkimi trudnościami się to udało. Natomiast masa 

biegonicka przez wiele lat pokutowała jako materiał bezużyteczny, złożona pod halami 

elektrolizy.     

Od połowy 1965 roku zaczęły nadchodzić dostawy maszyn i urządzeń z kraju i 

zagranicy. Jako jedne z pierwszych nadeszły transformatory prostownikowe z Austrii i 

pierwsze elementy stacji prostowników z NRD. W ślad za nimi przyjechali pierwsi montażyści 

zagraniczni. Zgodnie z zwartymi kontraktami nadzór nad montażem i rozruchem sprawował 

personel dostawcy.  



Z dostawami importowanymi nie było właściwe specjalnych trudności, poza 

transformatorami regulacyjnymi, których waga jednostkowa wynosiła 120 ton, co wymagało 

transportu specjalnym wagonem. Wobec deficytu takich wagonów w Europie kontrakt 

zobowiązywał stronę polską do odbioru tych transformatorów własnym wagonem. Polska 

miała wówczas tylko jeden taki wagon. Dysponowało nim Zjednoczenie Energetyczne w 

Warszawie. Przewóz wymagał uzgodnienia i ustalenia trasy z kolejami austriackimi, 

czechosłowackimi i polskimi. Po tych wszystkich formalnościach czekaliśmy na wagon około 

2 miesięcy, w efekcie drugi transformator regulacyjny nadszedł na plac budowy w 

ostatecznym terminie, limitującym po jego zamontowaniu podanie prądu do rozruchu 

pierwszej hali elektrolizy.  

Drugim przykładem trudności była dostawa z Francji naczepy do przewozu masy 

anodowej, która z uwagi na gabaryty nie nadawała się do transportu koleją. Zlecono zatem 

przewóz Oddziałowi Przewozów Zagranicznych PKS. Transport wymagał uzgodnienia trasy 

przejazdu z odpowiednimi władzami. Na przeszkodzie stanął sprzeciw jednego z landratów 

(szef administracji powiatowej) w RFN. Nie zgodził się on na przeciągnięcie naczepy pod 

wiaduktem leżącym na terenie jego powiatu, na osiach bez kół, mimo że miało to być 

przeprowadzone w nocy i w ciągu jednej godziny. W rezultacie naczepę dostarczył francuski 

producent do portu w Antwerpii, stamtąd przypłynęła statkiem do Gdańska i na specjalnej 

przyczepie do Konina. Wjeżdżająca do huty maszyna przypominała o przypadających 

wówczas Zielonych Świątkach, tyle gałęzi i liści przyczepiło się do niej z przydrożnych drzew.  
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 Jedną z najbardziej znanych postaci na budowie był kierownik robót ,,Zametu” inż. 

Paweł Witek, powszechnie ,,Paulkiem” zwany. Spokojny, zrównoważony, doskonały 

fachowiec z dużą praktyką na budowach obiektów przemysłowych. Czasem trochę 

,,piorunował”, co jednak nie oznaczało, że został wyprowadzony z równowagi. Raz 

zaobserwowałem go jednak w stanie, w którym przestał już ,,piorunować”. Było to niedługo 

przed rozruchem, w którąś niedzielę czerwca 1966 roku. Pracował już, kiedy go spotkałem, 

około ośmiu godzin przy oczyszczarce sworzni anodowych, zaprojektowanej przez 

,,Bipromet”, a wykonanej przez ,,Zamet”. Wprawdzie oczyszczarka działała, ale trzeba było 

ciągle biegać i coś włączać i popychać, a według założeń powinna pracować automatycznie. 

Kiedy po ośmiu godzinach nie udało mu się nakłonić jej do automatycznej pracy, zwinął całą 

dokumentacje i krótko podsumował: ,,piernicza tako robota”. Było to oznaka całkowitej 

dezaprobaty dla wysiłków projektantów i wykonawców. Jak się okazało, ekipie projektantów, 

która zjechała później do Konina, tez nie udało się namówić oczyszczarki, aby była 

automatyczna.  

 Byli na budowie Austriacy, Francuzi i Niemcy. Niektórzy cieszyli się popularnością, z 

innymi prowadziło się utarczki. Najmniejszą sympatię wzbudzali Francuzi, a największa 



Austriacy. Wszyscy mieli jednak trudności w porozumieniu się z naszymi załogami. Żaden z 

nich nie znał języka polskiego, a liczba tłumaczy była niewystarczająca.  

 Z montażystów zagranicznych jedną z najgłośniejszych osobistości był inż. Henrick, 

kierownik montażu francuskiej firmy ECL, która dostarczyła żurawie i suwnice technologiczne 

dla hal elektrolizy. Niskiego wzrostu, rumiany, krzykliwy, w chwilach zdenerwowania cały 

czerwony bulgotał jak indyk, nie zrażając się tym, ze nikt go nie rozumiał. Przy tym 

wszystkim tuptał nogami i dlatego otrzymał przezwisko ,,Tuptuś”. Co prawda miał powody do 

zdenerwowania, zwłaszcza przy montażu drugiej hali. W razie bowiem jakiegoś uszkodzenia 

na hali pierwszej, już uruchomionej, nasi ,,spece” w nocy uzupełniali braki urządzeniami 

wymontowanymi z hali drugiej. ,,Tuptuś” był o tyle uciążliwy, że z byle głupstwem zwracał się 

do swojej centrali, co było powodem niekończących się interwencji jego pryncypała w CHZ 

,,Centrozap”.   

 Kierownikiem rozruchu stacji prostowników z ramienia AEG (RFN) był inż. Brust, 

bardzo dobry fachowiec, który pół świata zjeździł delegowany przez swoją firmę do prac 

rozruchowych, całkowicie zadufany w niemieckiej myśli technicznej i potędze swojej firmy. 

Okazało się jednak, że i jedno i drugie zawiodło. W końcowej fazie rozruchu prostowników 

stwierdzono, że na skutek dokumentacyjnych niedociągnięć z winy producenta (AEG) 

właściwa praca zespołów prostownikowych uzależniona była od dodatkowej dostawy 

selenowych stosów prostowniczych do każdego z zespołów. Po wymianie dalekopisów 

między Koninem a Frankfurtem nad Menem uzyskano odpowiedź, że AEG może dostarczyć 

takie stosy najwcześniej w przeciągu dwóch tygodni. Termin ten nam nie odpowiadał, 

ponieważ liczył się każdy dzień do podania pierwszego prądu na elektrolizę i dlatego 

postanowiono uzyskać takie stosy w kraju. Jedyną możliwość stanowiły zakłady w Bielawie, 

które produkowały prostowniki selenowe. Zaproponowaliśmy inż. Brustowi, żeby wyjechał z 

nami do Bielawy w celu uzgodnienia na miejscu wykonawstwa. Odpowiedź była 

jednoznaczna: ,,nie pojadę, ponieważ jutro jest sobota, to i tak nic nie załatwimy, a poza tym 

oni tego nie wykonają”. Niezrażeni odmową pojechaliśmy do Bielawy i dzięki przychylności 

dyrekcji i ofiarności kilku osób, które pracowały od soboty popołudniu przez całą niedzielę, 

stosy były gotowe w poniedziałek na godzinę 14. W poniedziałek wieczorem były już w 

Koninie, a w ciągu nocy nasi ludzie zamontowali je w zespołach prostowniczych. We wtorek 

rano, kiedy inż. Brust przyszedł na budowę, jeden z naszych inżynierów z zadowoleniem i 

nie bez satysfakcji pokazał mu zamontowane stosy prostownikowe. Zdziwienie jego było 

duże, a reakcja słowna bardzo krótka: ,,unmoeglich (niemożliwe”).  


