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 Rok 1962 – pora, by z rówieśnikami przebrać się z krótkich spodenek w długie. 

Trzeba dokonać wyboru zawodu – przyszłości. Imponowały wprawdzie górnicze mundury, 

piękne pióropusze. Pociągała nowoczesność energetyki – megawaty, turbiny.  

Konin był wtedy głośny. W gazetach, telewizji i w kronice filmowej mówiło się 

wówczas modnie o ,,ziemi gwałtownie przebudzonej”.   

 Możliwości wyboru zawodu były duże: Liceum Pedagogiczne, LO, Zasadnicza Szkoła 

i Technikum Górnicze, Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Wybrałem to nowe. Przy 

Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koninie powstała klasa o kierunku hutniczym.    

Ówcześni wielcy z Huty Aluminium ,,Konin” mówili o wznoszonej elektrolizie, odlewni, 

o szczytach techniki, automatyce. Zaciekawiło.  

Edukację rozpoczęło 40 chłopców. Stara zawodówka przy ul. Dąbrowskiego 

przygarnęła nas – przyszłych hutników. Wykładowcami przedmiotów humanistycznych i 

ścisłych byli nauczyciele ZSZ. Pamiętam do dziś wspaniałego polonistę mgr. Mistrza, 

rusycystkę – panią Lebel, matematyka – pana Witczaka. Przedmioty zawodowe wykładali 

pracownicy inwestycji i dozoru Huty Aluminium ,,Konin” w budowie. Byli nimi między innymi 

inż. Potocki, inż. Nowak, mgr Kołodziejczak, inż. Hejnowicz. Praktykę zawodową 

odbywaliśmy w warsztatach przy ulicy Dąbrowskiego. Tymczasem budowano obiekt stolarni i 

modelarni, który w drugim roku nauki miał być oddany na potrzeby nowej szkoły hutniczej.  

W środowisku wyróżnialiśmy się aktywnością, chcieliby się wykazać. Dość często 

nam się to udawało, szczególnie w organizacji wieczornic, akademii. W sporcie też 

należeliśmy do lepszych.  

W 1963 roku, a więc w klasie trzeciej, kontynuowałem naukę już w hucie. Praktykę 

odbywałem w warsztacie szkolnym. Przygotowywało się wtedy, na potrzeb przyszłej 

elektrolizy, grace, przebijaki, różnego rodzaju klucze czy osprzęt narzędziowy. Już wtedy 

majstrowie przyglądali się naszej pracy. Po jednej z wizyt na zajęciach praktycznych pan 

Czesław Maciaszczyk zabrał czwórkę uczniów: Mariana Smolarza, Ireneusza Rysia, Henryka 

Chojnackiego i mnie. Przypadło nam w udziale uczyć się mechaniki pojazdowej. Dalekie to 

od hutnictwa, takie jednak były potrzeby firmy. Kierownikiem transportu samochodowego i 

kolejowego był wówczas pan Wojciechowski. Panowała tam dobra atmosfera do pracy i 

nauki, partnerstwo, szacunek dla przełożonych, porządek.  Po ukończeniu szkoły 

pozostaliśmy w transporcie. Inni koledzy rozeszli się do innych działów, były to namiastki 

dzisiejszego wydziału mechanicznego, kolejowego czy energetycznego.  

 Pewnego razu pracowaliśmy przy którymś z samochodów, gdy do warsztatu 

przyszedł mężczyzna około 45 lat, ubrany w granatowy sweter z wyłożonym na sportowo 

kołnierzykiem koszuli. Spytał o kierownika. Marian odpowiedział, że szef nie tłumaczy się 



nam gdzie wychodzi. Irek akurat w tym czasie próbował na wzmacniaczu swoją najnowszą 

gitarę. Minął jakiś czas. Wspólnie z całą załogą Huty Aluminium ,,Konin” świętowaliśmy 

Dzień Hutnika. Jakież było zdziwienie, kiedy owego pana przedstawiono na akademii. Był to 

naczelny dyrektor mgr inż. Zygmunt Saller.   

Szkołę ukończyło 27 uczniów z 40 rozpoczynających. Do dziś pracuje w hucie ośmiu: 

Marek Grajek, Heniek Chojnacki, Romek Kowalski, Zenek Mench, Rysiek Kucal, Maryś  

Błaszczyk, Heniek Seidel i ja.  

Potem przyszła już praca w gospodarce anodowej elektrolizy. Mistrzem najmłodszej 

wtedy brygady na elektrolizie był Kazik Sikorski. Z brygady tej wyszło wielu mistrzów 

wydziału: Roman Kępiński, Mirek Kropidłowski, Andrzej Wołyński, Janek Woźniak i Józek 

Szymański. Pracowałem wraz z nimi do 1968 roku. W 1972 roku znalazłem się w dziale 

socjalno-administracyjnym, gdzie szefował Edmund Musiał. Rozpocząłem pracę na 

kserografie, powielaczach – w poligrafii. Dorywczo także w radiowęźle, w którego arkana 

wprowadzał mnie Leszek Świdziński.     

 


