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Ukończyłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Metali 

Nieżelaznych, kierunek - metalurgia metali nieżelaznych. Studnia na AGH wybrałem 

kierowany planami w latach 70. XX wieku budowy drugiej elektrolizy w Sieradzu, skąd 

pochodzę, albo w Bełchatowie. W gazetach lokalnych pokazywano makiety, jak będzie 

wyglądała ta elektroliza.  

W hucie pracuję od 2 maja 1983 r. Od początku na elektrolizie. Początkowo jako 

referent ds. technicznych. Później przez dwa lata staż jako mistrz na wydziale elektrolizy.  

Całą procedurę przyjęcia się do pracy rozpoczynałem w kwietniu 1983. Kierownikiem 

elektrolizy był wtedy Edmund Bugzel. Później to był główny inżynier ds. modernizacji 

elektrolizy. On scalał te wszystkie prace związane z elektrolizą. Pod koniec maja 1983 

odszedł, a kierownikiem został Stefan Pluskota, który w 1990 roku został dyrektorem ds. 

technicznych huty, a na jego miejsce kierownikiem został Jerzy Gałek, który jesienią 1990 

zaproponował mi objęcie stanowiska swojego zastępcy. Zastępcą kierownika wydziału 

elektrolizy byłem do jej zamknięcia w 2008 r. Ja ją zamykałem razem z kolegami.  

Początek pracy na elektrolizie przerósł moje wyobrażenia o skali problemów, jakie 

były w hucie. To był proces wymykający się spod kontroli, z problemami technologicznymi, 

technicznymi, ludzkimi. Potworna rotacja ludzi, brak chętnych do pracy na elektrolizie, były 

takie okresy, że na elektrolizie pracowali ludzie bezpośrednio po odsiadkach w więzieniu. 

Praca była naprawdę piekielnie trudna, prawdziwe piekło. Z biegiem lat zatrudnienie zaczęło 

się stabilizować. Kładliśmy większy nacisk na przestrzeganie reżimów technologicznych, 

szukanie innych poddostawców surowców, bo polskie produkty używane do tego procesu nie 

spełniały wymagań jakościowych. Głównym surowcem, który decydował o jakości, była masa 

anodowa. Jak huta przeszła na zupełnie inny, importowany surowiec, złapała drugo oddech, 

a właściwie pierwszy oddech. Tlenek glinu też nie miał takich parametrów, jakich byśmy 

sobie życzyli.  

Największą uciążliwością dla pracowników elektrolizy były czynniki fizyczne i 

chemiczne - zapylenie i bardzo ciężki mikroklimat. Latem wysoka temperatura - proces 

produkcji prowadzony w temperaturze grubo powyżej 900 stopni, a przy rozregulowanym 

procesie produkcyjnym przy niektórych urządzeniach panowała temperatura powyżej 1000 

st. C.  

Do końca 1997 roku – dopóki nie nastąpiła poprawa warunków pracy - na elektrolizie 

obowiązywał 6-godzinny dzień pracy. Wynagrodzenia na elektrolizie były wyższe o około 20-

30 procent niż na walcowni. Poza tym do końca 2008 roku wszyscy pracownicy huty 

(również biurowi) pracowali w warunkach szczególnych, stąd wszyscy oni – poza elektrolizą i 

odlewnią – mogli odejść na emeryturę w wieku 60 lat, po przepracowaniu 15 lat w warunkach 



szczególnych, a pracownicy elektrolizy i chyba też odlewni odchodzili na emeryturę w wieku 

55 lat, po przepracowaniu 10 lat w warunkach szczególnych. Wszystkie panie pracujące w 

hucie korzystały też z tego uprawnienia do wcześniejszej emerytury i odchodziły w wieku 55 

lat. W odróżnieniu od innych krajów europejskich na elektrolizie nie wolno było zatrudniać 

kobiet.  

Na początku lat dziewięćdziesiątych było realne zagrożenie, że wydział elektrolizy 

zostanie zamknięty. Podjęto działania, żeby do tego nie doszło. Henryk Przybylski, kierownik 

Działu BHP, mój bezpośredni przełożony Jerzy Gałek i kierownictwo zakładu zaczęło 

konstruować program poprawy warunków pracy dla elektrolizy, żeby utrzymać produkcję i 

utrzymać miejsca pracy. Wtedy huta bez elektrolizy by nie przetrwała, nie było wtedy – tak 

sądzę – źródła zaopatrzenia w metal, a poziom produkcji walcowni był zdecydowanie inny, 

odlewnia też wtedy produkowała gąski.  

Został opracowany konkretny program. Tym, co zbliżyło ten wydział do średniego 

europejskiego poziomu jakościowego było wdrożenie suchej masy anodowej. Nawiązano 

kontakt z norweskim koncernem Hydro Aluminium i od roku 1993 rozpoczął się program 

testów tej masy na naszych urządzeniach i do początku bodajże 1997 roku na wszystkich 

192 elektrolizerach została wdrożona sucha masa anodowa. To spowodowało ograniczenie 

czynników chemicznych, głównie związków węgla, czyli tych wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych, a w nim benzopirenu. Została zmniejszona znacząco emisja 

fluoru, spadła emisja pyłu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz hali, dzięki temu, że 

równocześnie zmieniony został sposób dostarczania tlenku glinu do elektrolizerów, 

powymieniano urządzenia, nastąpiła restrukturyzacja służb technologicznych. Wykonano 

kawał dobrej roboty. Efektywność procesu wzrosła o kilka procent, w dobrych okresach 

nawet do 90 procent. Drastycznie zmniejszone zostało zatrudnienie, zmechanizowano proste 

fizyczne prace. Dopiero po przeprowadzeniu tych potężnych zmian w 1997 elektroliza 

przeszła na 8-godzinny dzień pracy.  

To nie wystarczyło i 4 lutego 2009 o godz. 7.00 został wyłączony prąd na elektrolizie 

a tym samym zatrzymany proces.  

Było potworne zagrożenie, że wyższe kierownictwo będzie miało potężny problem, bo 

ludzie odejdą, proces ,,zamykania” elektrolizy wymknie się spod kontroli i wszystko co jest w 

stanie stopionym zamarznie. Wtedy już metal byłby nie do odzyskania. A tak żadne 

urządzenie nie zamarzło, nie trzeba było metalu wykuwać, wyrywać dźwigami, suwnicami. 

Udało się ludzi przekonać i ludzie wrócili. Sam wiele z nimi rozmawiałem i perswazja 

poskutkowała. Sporo osób z elektrolizy pracuje na walcowni, trochę na odlewni. Niełatwo 

było im również znaleźć pracę, bo pracodawcy obawiali się, że zaczną chorować. Moja praca 

też – mimo stanowiska kierowniczego – wymagała całodziennej obecności na hali. Na razie 

nic się jeszcze nie odzywa, ale to nigdy nie wiadomo, kiedy odczuję skutki. 



W dziale rozwoju był pan Matyba, bardzo dobry fachowiec od masy anodowej. Był 

Kazimierz Czajka. Kiedy rozpoczynałem pracę, elektroliza była podzielona na dwie hale. 

Kierownikiem jednej był Jacek Gołębiowski, który później był też kierownikiem odlewni i 

szefem zakładu hutniczego, później szefem spółki recyklingu. Kierownikiem drugiej hali był 

Tadek Gaj, był też Eugeniusz Sobczak. Od strony technologicznej elektrolizą zajmował się 

Stanisław Wierzbowski, tak zwany główny metalurg. Procesem oczyszczania gazów 

anodowych zajmował się Paweł Zok, kierownik działu regeneracji. Kierownikiem tego działu, 

przemianowanego później na oddział ochrony środowiska, był też Piotr Sypniewski. Oddział 

zajmował się odciąganiem powietrza z hal, z elektrolizerów, z którego po obróbce 

chemicznej były odzyskiwane związki fluoru. 

Najtrudniejsze moje momenty w pracy to sierpień roku 1990, kiedy zostałem 

zastępcą, bo to zupełnie inna praca od pracy mistrza. Następne to był rok 1993, kiedy 

powiedziano mi, że ja i kolega z elektrolizy Kazimierz Sikorski (też pracujący od 1966 roku, 

związany z masą anodową) oraz Bogdan Kowalkowski jedziemy do Norwegii na tydzień i 

tam mamy opanować technologię suchej masy anodowej. I po tym tygodniu wróciliśmy do 

kraju i z marszu, bo Norwegia surowce już dostarczyła, rozpoczęliśmy proces wdrażania 

suchej masy anodowej. Nie wiadomo było, co z tego wyjdzie. Pierwsze testy wykazały, że 

rewelacja. Gdyby tak dalej było, to chyba byśmy samych Norwegów przeskoczyli, ale tak nie 

do końca było.  

Inny trudny moment to rok 2008, kiedy zapadła decyzja o zamknięciu elektrolizy. 

Kiedy przyjmowałem się do pracy w 1983 nawet mi się nie śniło, że 25 lat później będę 

zamykał elektrolizę. Najbardziej przerażające było to, jak wszystko wyłączone i szło się tą 

półkilometrową halą i każde stąpnięcie nogą wywoływało potężny łoskot. No, coś 

niewyobrażalnego, jakie echo może być. Ciemno, szaro, ponuro i ta potworna cisza! Hale 

zaczęto rozbierać (mam całą dokumentację) na przełomie lata i jesieni 2009.  

Po likwidacji elektrolizy przeszedłem na walcownię na pół roku. Potem 

zaproponowano mi stanowisko kierownika odlewni, bo osoba, która tym zarządzała, 

rozwiązała umowę o pracę. Zajmowaliśmy się w tym czasie odtwarzaniem tych elementów, 

które – jak nam się wydawało – są słabym punktem. Jedno zdarzenie pokazało nam słaby 

punkt. Pamiętam 24 grudnia chyba 2012 r. telefon o 6.00 rano – pożar transformatora pieca 

HAK nr 1. Pieca nie dało się uratować – metal w nim całkowicie zamarzł. Okazało się, że 

transformatory, które obsługiwały cztery piece HAK (indukcyjne kanałowe) nie są w 

najlepszym stanie, więc wszystkie je wyremontowaliśmy. Oprócz tego odświeżyliśmy 

poprzez zakup nowych elementów urządzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego w 

piecach. Zastosowaliśmy też centralne odkurzanie, żeby pył (zawierający pewną ilość 

rakotwórczego berylu) zgromadzony na posadzce hal nie był usuwany miotłami, co 

powodowało, że znów wędrował w powietrze, był zasysany. 



Od listopada 2014 jestem na walcowni. Tu zajmuję się nadzorem nad kilkoma liniami 

produkcyjnymi: dwiema liniami do cięcia wzdłużnego taśm cienkich LW5 i LW6, linią do 

prostowania i odtłuszczania LPN, linią do prostowania, odtłuszczania i tytanowania LOP i 

jeszcze linią cięcia arkuszowego LCA1.  


