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 Z przemysłem aluminiowym, pierwszy raz na poważnie, zetknąłem się zaraz po 

ukończeniu studiów w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1955. Z mocy tak 

zwanego ,,nakazu pracy” zostałem zatrudniony jako mistrz zmianowy elektrolizy aluminium w 

skawińskich Zakładach Metalurgicznych. Po 12 latach pracy w Skawinie, awansie na 

kierownika wydziału, otrzymałem propozycje przejścia do Huty Aluminium ,,Konin”. 

Przeniesienie służbowe na stanowisko głównego inżyniera, pierwszego zastępcy dyrektora 

otrzymałem 1 maja 1967 roku. Moim zadaniem było ustabilizowanie procesu 

technologicznego i osiągnięcie projektowanej zdolności produkcyjnej nowo uruchomionego 

Wydziału Elektrolizy.  

Po około 2,5 roku wytężonej pracy, dzięki wielkiej ofiarności zespołów inżynierskich i 

załogi, udało się osiągnąć założone cele.  

 Nie bez znaczenia były wdrażane w tym okresie innowacje techniczne, a zwłaszcza 

modernizacja anod elektrolizerów (tak zwana pierwsza modernizacja), co w znacznym 

stopniu ułatwiło uzyskanie pozytywnych wyników produkcyjnych. Mimo że okres ten 

wymagał ogromnego wysiłku, często wielogodzinnej pracy już po zakończeniu zmiany, 

wspominam go z satysfakcją i sentymentem.  

x  

 Powierzono mi uruchomienie kolejnych dwóch ważnych dla huty inwestycji: w latach 

1970-72  - Odlewni II i Walcowni (wraz z obiektami towarzyszącymi) oraz w latach 1974-75 

oddziału taśm cienkich. Jako zastępca do spraw technologicznych kierownika rozruchu, 

którym był inż. Waldemar Kowalczyk, prowadziłem rozruch technologiczny urządzeń w 

oddawanych obiektach. W prace rozruchowe, wykonywane często w godzinach 

nadliczbowych, wkład wnieśli między innymi inżynierowie: Józef Kopijasz, Waldemar 

Wasiczek, Janusz Domagała, Stanisław Płoszek, Zbigniew Jop, Andrzej Jóźwiak, Marian 

Nowicki.  

 Z okresu budowy, rozruchu i oddawania do eksploatacji wspomnianych obiektów w 

pamięci zachowałem współpracę z zastępcą dyrektora do spraw inwestycji – inż. Julianem 

Wagą. Jego rzeczowość i solidność ułatwiały współpracę służb inwestycyjnych z 

eksploatacyjnymi. To zaś owocowało dotrzymaniem terminów realizacji poszczególnych 

zadań.  

 Przez cały ten czas pełniłem na bieżąco funkcję zastępcy dyrektora do spraw 

technicznych, sprawując nadzór nad produkcja całej huty, aż do marca 1977 roku. Wówczas 

w związku z odejściem dyrektora huty do innej pracy, powierzono mi to stanowisko. Nowy 

skład dyrekcji, po objęciu przeze mnie stanowiska, był następujący: zastępca do spraw 

technicznych – mgr inż. Janusz Domagała, zastępca do spraw ekonomicznych – mgr inż. 



Eugeniusz Maciaszek, zastępca do spraw ekonomicznych – mgr inż. Aleksander Kluza, 

zastępca do spraw pracowniczych – mgr Jerzy Zięba.  

 Okres po 1977 roku to ciągłe kłopoty z brakami. Zwłaszcza energii elektrycznej. 

Prowadziło to do okresowych zaniżeń prądu, a w konsekwencji obniżenia wielkości 

produkcji. Aby uniknąć tych strat, próbowaliśmy nie realizować poleceń dyspozycji mocy. 

Jednakże po otrzymaniu osobistej kary pieniężnej oraz po zapowiedziach zastosowania 

dalszych sankcji, zmuszeni byliśmy zaniechać dalszych ,,oporów” i prowadzić produkcję ze 

stratą. Pomimo tych trudności, ciągłość produkcji została zachowana, a jej wielkość nie 

spadła poniżej 95% planu. Braki wsadu dla walcowni uzupełniano importem z ZSRR. Nawet 

utworzenie w zakładzie, po sierpniu 1980 roku, nowego związku zawodowego - 

,,Solidarność”, co związane było z wrzeniem w załodze, ciągłymi wiecami i zebraniami, nie 

spowodowało większego obniżenia produkcji. W porównaniu z innymi zakładami hutniczymi, 

w których obniżka produkcji sięgała w tym czasie nawet 50%, huta przy kilkuprocentowej 

stracie prezentowała się dobrze.  

 Na emeryturę poszedłem, po wykorzystaniu zaległych urlopów i po okresie 

wypowiedzenia, 30 kwietnia 1984 roku. Łącznie przepracowałem więc w hucie 17 lat, w tym 

6 lat i 3 miesiące na stanowisku dyrektora. Był to trudny okres, w którym warunki 

prowadzenia przedsiębiorstwa były najgorsze. Zarówno pod względem możliwości 

produkcyjnych, jak i przełomowej sytuacji społeczno-politycznej. Wszystko to nie sprzyjało 

stabilnej pracy przedsiębiorstwa.  


