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Szanowni Czytelnicy,
Koleżanki i Koledzy,
Gdy w odpowiedzi na apel Redaktora Naczelnego Vivat Akademia prof.
Artura Bębna zaczęły napływać do redakcji wspomnienia wychowanków i absolwentów Akademii Górniczo – Hutniczej, szybko okazało się że nie wszystkie
one spełniają warunki druku w tym periodyku. Wtedy podjęliśmy decyzję aby
wspomnienia naszych członków publikować nie tylko w Vivat Akademia, ale
także zacząć wydawać odrębne zeszyty zawierającemm wspomnienia najczęściej
z okresu studiów i pracy zawodowej. Obecnie oddajemy do rąk czytelników
pierwszy taki zeszyt, który ukazuje się w roku Jubileuszowym 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Liczymy, że zostanie on życzliwie przyjęty,
a co najważniejsze zachęci kolejnych autorów do podzielenia się z nami swoimi
wspomnieniami. Mamy nadzieję, że już w niezbyt odległej przyszłości wydamy
kolejne zeszyty zawierające za każdym razem wspomnienia kilku lub nawet
jednego autora.
Wspomnienia mają to do siebie, że często – a może nawet zawsze – zawierają subiektywne oceny faktów i wydarzeń. Starajmy się być wyrozumiali dla
poglądów odmiennych niż nasze i próbujmy zrozumieć ich autorów. Jestem
przekonany, że nie ma w nich złośliwości ani chęci urażenia kogoś. Piszący dzisiaj wspomnienia żyli najczęściej w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach, których ocena nie zawsze jest jednoznaczna. Opisują rzeczywistość tak
jak ją widzieli, czuli i odbierali. Dlatego przygotowując do druku obecny zeszyt
nie ingerowaliśmy w treści prezentowanych relacji, nawet gdy zdecydowanie nie
podzielaliśmy opinii autorów. Wspomnienia są bowiem dokumentem i świadectwem czasów, a swobodne ich publikowanie jest jednym z podstawowych praw
demokracji, tej demokracji bez żadnego przymiotnika.
prof. Stanisław Mitkowski
Przewodniczący SW AGH
Kraków, sierpień 2015 roku

Stanisław Listwan

Wspomnienia1

Mając już 86 lat życia najwyższy czas,
abym przekazał osobiste wspomnienia do mojej uczelni
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Pochodzę z wioski Grzechynia koło Makowa Podhalańskiego. Wspomnę
mojego dziadka Jana Drobnego, który z żoną Karoliną wychował siedmioro
dzieci. Był sekretarzem gminy w Makowie Podhalańskim, rolnikiem (ok. 5 ha
ziemi), ogrodnikiem, pszczelarzem. Wujek Władysław – skończył Gimnazjum
w Wadowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr filologii polskiej. Przed
II wojną światową nauczyciel i dyrektor w gimnazjach. W czasie wojny organizator i dyrektor liceum wśród żołnierzy internowanych w Szwajcarii. Żołnierz
II Dywizji Strzelców Pieszych, brał udział w kampanii francuskiej w 1940 roku,
następnie internowany wraz z całą Dywizją po przekroczeniu granicy francusko-szwajcarskiej. Po wojnie współorganizator Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wujek Stanisław – nauczyciel i dyrektor szkół podstawowych. Wujek Julian
– kierownik mleczarni. Wujek Edward – technik mechanik, ukończył Przemysłówkę Krakowską. Przed wojną i po wojnie kierownik Biura Konstrukcyjnego w Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej. Ciocia Emilia – ukończyła
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, polonistka, uczyła w gimnazjach. Ciocia
Helena – pozostała w gospodarstwie. Córka Anna – moja mama, ukończyła
szkołę gospodarczą i krawiectwo.
Z bliskiego sąsiedztwa w rodzinie Jancarzy było trzech księży. Z tatą chodziłem do szkoły, a moja mama była koleżanką ich mamy. Ksiądz Kazimierz
	
(część wspomnień kolegi Stanisława Listwana opublikowana była w Vivat Akademia nr 7,
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obecnie prezentujemy je w całości)
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Jancarz, proboszcz i kapelan Solidarności w Nowej Hucie, kolega błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patriota i społecznik. Po stanie wojennym przeniesiony przez księdza kardynała Macharskiego do małej parafii, zmarł
przedwcześnie na atak serca. Hutnicy z Huty Sędzimira ufundowali mu wspaniałą płaskorzeźbę z brązu umieszczoną na grobie rodzinnym, w cmentarzu
przy kościele w Makowie Podhalańskim. Ksiądz dr Natanek pracujący w Krakowie zbudował w górnej Grzechyni ośrodek wypoczynkowy dla dzieci zwany
Pustelnia Niepokalanów.
To tylko niektórzy obywatele pochodzący z mojej małej wioski Grzechyni.
Było zapewne jeszcze wiele innych wspaniałych osób, których niestety nie znam.
Urodziłem się 4 września 1924 roku, czyli prawie w zaraniu odzyskania
niepodległości, po 123 latach niewoli naszej Ojczyzny. Mając 6 lat rozpocząłem naukę w siedmioklasowej szkole podstawowej w Makowie Podhalańskim.
Byłem drugim dzieckiem w rodzinie. Pierwszym była siostra Joanna, następnym
brat Leon, siostry Jadwiga i Irena. Rodzice posiadali małe gospodarstwo rolne
(około 2,5 ha), trochę lasu i pastwiska. Oprócz tego ojciec był kowalem samoukiem oraz współwłaścicielem małego tartaku napędzanego kołem wodnym.
Mama ukończyła szkołę podstawową i gospodarczą, a w wolnym czasie wykonywała pracę krawcowej dla potrzeb rodziny i sąsiadek. Rodzice wiele pracowali,
by wyżywić i utrzymać rodzinę, praktycznie od rana do wieczora, a odpoczywali
tylko w niedziele i święta. Chowali krowy (przeważnie dwie), świnie, kury na
potrzeby rodziny. My dzieci, również od najmłodszych lat oprócz szkoły mieliśmy obowiązki w domu i gospodarstwie. Jedynie zimą było trochę więcej odpoczynku, wtedy najchętniej jeździliśmy na nartach lub sankach. Do wybuchu II
wojny światowej ukończyłem siedmioklasową szkołę podstawową, przysposobienie wojskowe i kursy wieczorowe dla młodych rzemieślników w Makowie
Podhalańskim. Nauka przysposobienia wojskowego odbywała się w ostatnich
latach szkoły (zajęcia teoretyczne) oraz na poligonach wojskowych w czasie
wakacji (zajęcia praktyczne). Około 3 miesięcy przed wybuchem wojny zostałem powołany do pełnienia służby wartowniczej przy obiektach wojskowych
i strategicznych w Wadowicach. Pełniliśmy warty dzień i noc, uzbrojeni w karabiny z ostrą amunicją, przy mostach, budynkach, stojąc w małych budkach. Gdy
armia niemiecka zbliżała się do Wadowic, a wojsko polskie opuszczało zajmowane obiekty zostaliśmy zwolnieni ze służby i na piechotę wróciłem do domu.
Nastała wojna. W czasie okupacji niemieckiej, wiosną 1940 roku przyjęty zostałem do nauki zawodu ślusarskiego u mistrza Włodzimierza Nosalika w Makowie Podhalańskim, poza tym pracowałem w domu i na roli razem
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z rodziną. Mistrz Nosalik obsługiwał również wodociągi makowskie w zakresie
napraw i nowych instalacji w budynkach. Na stoku Makowskiej Góry zamożny
obywatel z Warszawy wybudował okazałą willę, którą nazwał „Marysin” na cześć
swojej żony. Gestapowcom spodobał się ten dom, wyrzucili jego mieszkańców
i tam urządzili swoją siedzibę, a w piwnicach więzienie. Do tego więzienia przywozili z pobliskich miejscowości Polaków pochodzenia żydowskiego. Zdolnych
do pracy wywozili do obozu w Oświęcimiu, starszych, kobiety i dzieci rozstrzeliwali na miejscu i tam chowali do wspólnych grobów. Gdy potrzebowali naprawy
urządzeń wodociągowych zgłaszali się do mojego mistrza, a on wysyłał mnie do
wykonania naprawy. Z wielkim strachem z teczką narzędzi na rowerze jechałem
do tego gniazda morderców. W czasie naprawy uzbrojony gestapowiec stał przy
mnie, a ja słuchałem tych straszliwych krzyków, zawodzeń, płaczu z rozpaczy
ludzi stłoczonych w piwnicach.
W czasie okupacji niemieckiej przeżyliśmy bardzo trudne lata głodu
i chłodu. Naszym pożywieniem było mleko i jego przetwory oraz ziemniaki
i zaciera z żyta zmielonego na żarnach. Przez dwa lata nie mieliśmy w ogóle
chleba. Niemcy zabierali krowy, świnie, zboże. Żołnierze niemieccy łapali nawet
kury na podwórku. Żarna trzeba było ukrywać, bo gdyby znaleźli to niszczyli.
W czasie praktyki ślusarskiej, gdy ukończyłem 16 lat zmuszony zostałem do
pracy niewolniczej w tak zwanej służbie budowlanej (Baudienscie) na lotnisku
wojskowym w Krakowie przez jeden rok. Pracowałem w warsztacie ślusarskim
przy naprawach i remontach w budynkach wojskowych. Byłem w lepszej sytuacji
od kolegów, którzy wykonywali głęboki wykop dla linii kolejowej z Katowic do
Płaszowa, omijającej Dworzec Główny w Krakowie. Mieszkaliśmy w opuszczonej szkole przy ul. Warszawskiej na Prądniku Czerwonym. Piechotą w czwórkach ze śpiewem chodziliśmy do pracy. Praktyka ślusarska ochroniła mnie od
wywiezienia do niewolniczej pracy w Rzeszy Niemieckiej. Zimą 1944/45 roku
wojsko radzieckie wkroczyło do Makowa Podhalańskiego poprzez Makowską
Górę od strony Jachówki, po krótkiej walce resztki wojska niemieckiego wycofały się na Suchą Beskidzką i Żywiec. Dziękowaliśmy Bogu i Matce Bożej, że
oprócz głodu, zimna i ciężkiej choroby ojca nie doznaliśmy innych cierpień
i cała rodzina doczekała wyzwolenia.
Jakie to było „wyzwolenie” to okazało się wkrótce, po przejściu pierwszych
jednostek armii radzieckiej, następne prowadziły rewizje w domach, aresztowały działaczy Armii Krajowej. Mieli listy nazwisk przekazane prawdopodobnie
przez gestapo. Zabrali dwóch dalszych sąsiadów, a jeden najbliższy miał szczęście, bo był nieobecny w domu. Jeden z wywiezionych wrócił, lecz ani słowa nie
chciał powiedzieć gdzie był i jak przeżył katorgę syberyjską. Drugi nie wrócił
i rodzinie ani żonie nie przekazano żadnych wiadomości o jego losie.
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Wiosną 1945 roku zdałem wymagane egzaminy i otrzymałem świadectwo
czeladnika ślusarskiego. Stanąłem przed dylematem co dalej. W małym rozdrobnionym gospodarstwie nie było żadnych szans egzystencji, jako ślusarz
nie mogłem liczyć na pracę w okolicy. Postanowiłem opuścić dom rodzinny,
wyjechać do większego miasta i tam szukać pracy, ewentualnie dalszej nauki –
miałem przecież dopiero 21 lat. Wujek Julian Drobny z żoną mieszkał w Krakowie w dzielnicy Olsza, gdzie wynajmował mieszkanie w prywatnym domu
i zgodził się, abym zamieszkał u niego. Po przyjeździe do Krakowa zaraz rozpocząłem poszukiwania pracy. Postanowiłem szukać w większym zakładzie, gdzie
będzie wyższy poziom techniczny i możliwości awansu. Udałem się do Fabryki
Zieleniewski przy ul. Grzegórzeckiej. Fabryka potrzebowała ślusarzy, więc bez
trudności zostałem przyjęty do pracy wczesnym latem 1945 roku. W Fabryce
Zieleniewski były dwa wydziały produkcyjne: wydział konstrukcji stalowych
i zbiorników oraz wydział produkcji sprężarek powietrza. Rozpocząłem pracę na
wydziale konstrukcji stalowych i zbiorników od usuwania części zniszczonego
mostu Dębnickiego z Wisły, który został zburzony przez opuszczające Kraków
wojsko niemieckie. Miałem dwie łódki zespolone, na nich drewniany podest,
wytwornicę acetylenu, butle z tlenem, węże i palnik. Cały zespół był linami przymocowany do brzegu w odpowiednim miejscu na powierzchni wody. Na brzegu
umocowane były windy ręczne. Współpracownicy wiązali linę windy do kawałków konstrukcji, które odcinałem palnikiem i wyciągali je na brzeg Wisły.
Po kilku miesiącach pobytu i pracy w Krakowie postanowiłem rozpocząć
naukę w szkole średniej zawodowej wieczorowej. W budynku przedwojennej
Przemysłówki na rogu al. Mickiewicza i ul. Krupniczej zorganizowano Liceum
Mechaniczne – wieczorowe dla pracujących i tam zostałem przyjęty na pierwszy
rok. Rozpocząłem naukę od września 1945 roku. Nie było łatwo – od godziny
6:00 rano 8 godzin pracy, mała przerwa na obiad i 5 lub 7 godzin nauki, oprócz
tego zadania domowe, rysunki, projekty. W pracy po usunięciu złomu mostu
Dębnickiego z koryta Wisły, pracowałem w brygadzie, która budowała główne
przęsło mostu im. Józefa Piłsudskiego. Przyczółki mostu nie były uszkodzone,
tylko główne przęsło zostało zniszczone przez cofające się wojska niemieckie.
Przęsło było całkowicie zmontowane w hali – poszczególne elementy nitowane
na gorąco, a tylko w miejscach łączenia segmentów (do transportu) zamiast
nitów były śruby. Po rozkręceniu śrub poszczególne segmenty przewożono na
miejsce ostatecznego montażu i połączono nitami na gorąco. Prawdopodobnie
pierwsze wykonanie tego mostu przygotowane było również w Fabryce Zieleniewski, ponieważ była tam dokumentacja techniczna.
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Po wykonaniu mostu awansowałem na stanowisko pomocnika trasera,
a następnie trasera na wydziale konstrukcji stalowych i zbiorników. Praca trasera polegała na przeniesieniu wymiarów i kształtu z rysunku technicznego na
konkretne elementy składowe konstrukcji, tak aby po obróbce według obrysów trasera można zmontować całość konstrukcji zgodnie z projektem. Traser współpracuje z konstruktorami i wykonawcami rysunku oraz wykonawcami konstrukcji, zwłaszcza z ich nadzorem. Błędy popełnione przez trasera
powodują straty materiału i pracy wykonawców. Oczywiście, że nie potrafiłbym
wykonywać tej pracy, gdyby nie wiadomości zdobyte w czasie nauki w liceum.
Wykonywałem między innymi trasowanie zbiorników gazowych dla gazowni
krakowskiej. Była to ciekawa konstrukcja: zbiornik zewnętrzny około 8 metrów
średnicy otwarty, do niego wchodził zbiornik wewnętrzny otwarty odwrócony
dnem do góry (dzwon) mocowany w prowadnicach, mogący się podnosić i opadać. W zbiorniku zewnętrznym, jako uszczelnienie jest odpowiedni poziom
wody. Do zbiornika wewnętrznego doprowadzano gaz z gazowni, który następnie płynął do sieci miejskiej. Gdy ciśnienie gazu rosło, zbiornik wewnętrzny
podnosił się, gdy malało opadał. W ten sposób pełnił rolę zbiornika i regulatora
ciśnienia gazu w sieci miejskiej. Trasowałem również zbiorniki i rurociągi dla
zakładów chemicznych, konstrukcje i pokrycie kopuły na dachu budynku Sejmu,
klapy burzowe dla zapory wodnej w Porąbce (mocowane w górnej części zapory
od strony wody), mogły mieć położenie pionowe lub poziome albo pośrednie
uzyskiwane napędem elektrycznym), również wiele innych konstrukcji.
Około roku od przybycia do Krakowa wujek z żoną opuścił Kraków
i mieszkanie. Byłem w nim zameldowany, lecz nie miałem przydziału. Z wielkim trudem przy pomocy Fabryki otrzymałem przydział na to mieszkanie.
Minęły trzy lata nauki w liceum, wykonałem wymagane prace do egzaminu
końcowego, zdałem wszystkie egzaminy i otrzymałem świadectwo technika
mechanika z uprawnieniami do studiów wyższych. Pragę w tym miejscu podziękować wszystkim nauczycielom w liceum, byli to w większości profesorowie
z wyższym wykształceniem przedwojennym, którzy nie tylko uczyli, ale również
wychowywali. W czasie pracy i nauki w liceum przyjechał do mnie młodszy brat
Leon, który po uzyskaniu matury w Makowie Podhalańskim rozpoczął naukę
w Liceum Elektrycznym – dziennym, w tym samym budynku Przemysłówki.
Mieszkaliśmy razem i praktycznie był na moim utrzymaniu.
Po roku przerwy zdałem egzaminy wstępne i rozpocząłem studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Mechanizacji i Elektryfikacji Górnictwa
i Hutnictwa (1949/50 rok). Do studiów namówił mnie kolega z Makowa Pod-
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halańskiego, którego poznałem w czasie praktyki ślusarskiej (Józef Januszkiewicz). On również rozpoczął studia w AGH rok wcześniej na Wydziale Górniczym. Najtrudniejszy był rok pierwszy, ponieważ gdybym się zwolnił z pracy
zostalibyśmy z bratem bez środków utrzymania. Rodzice mogli dać nam jedynie
trochę żywności. Dzięki dobrym przełożonym zostałem przesunięty do pracy
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Przemysłu Metalowego, którego szkoła
była w mieście, natomiast warsztaty szkolne na terenie Fabryki Szadkowskiego
(dawniej Zieleniewski), a dyrekcja i biura w Rynku Głównym. Tam pracowałem
na stanowisku młodszego konstruktora. Projektowałem i rysowałem różne części i narzędzia wykonywane przez uczniów w warsztatach szkolnych. Ponieważ
mieszkałem na peryferiach Krakowa (Olsza, ul Potockich Boczna), więc wyjeżdżałem tramwajem do biura na godzinę 7:00 lub wcześniej, a wracałem późnym
wieczorem. O godzinie 8:00 wychodziłem z biura na wykłady, które trwały do
godziny 13:00 lub 15:00, jadłem obiad w stołówce AGH i wracałem do pracy.
Ponownie wychodziłem na ćwiczenia po południu, a po ćwiczeniach znowu do
pracy. Czasem, gdy nie miałem pilnej roboty i byłem bardzo zmęczony jechałem po ćwiczeniach do domu. Taki był mój pierwszy rok studiów w AGH.
Z trudem zdałem wszystkie egzaminy w I roku i uzyskałem promocję na II
rok, lecz byłem strasznie zmęczony. W czasie wakacji wróciłem do normalnego
stanu i podjąłem decyzję o rezygnacji z pracy. Okazało się to możliwe, ponieważ
brat ukończył Liceum Elektryczne, otrzymał pracę i zobowiązał się, że będzie
mi przysyłał 200 zł miesięcznie, aż do ukończenia studiów. Co spełnił całkowicie. Złożyłem wypowiedzenie z pracy i byłem przyjemnie zaskoczony, gdy moi
przełożeni łącznie z dyrektorem oświadczyli, że mogę tak dalej pracować, że
są z mojej pracy zadowoleni. Nie ustąpiłem, bo wiedziałem, że nie będę w stanie wykonać zadań w pracy i uzyskiwać dobrych wyników w nauce. Miałem
wpojone zasady, że nie można brać pieniędzy nie zapracowanych lub cudzym
kosztem. Teraz też częściej mogłem jeździć do domu rodzinnego i w wolne
dni oraz wakacje pomagać rodzicom w gospodarstwie. I tak od drugiego roku
studiów mogłem cały czas poświęcić nauce, przy bardzo skromnych środkach
utrzymania.
Ponieważ studiowałem krótko po wojnie, miałem szczęście, że uczyli mnie
przedwojenni wspaniali profesorowie, którzy ocaleli z pożogi wojny. Przekazywali studentom prawdziwą, niezakłamaną wiedzę i moralne wartości. Tak wiele
im zawdzięczam, więc winien jestem serdeczne podziękowania. Prawdopodobnie już nie żyją, lecz pragnę wspomnieć niektórych: prof. Wrona – matematyka,
prof. Wierzbicki – fizyka, prof. Czerski – chemia, dr Panow – geologia, minera-

Stanisław Listwan

15

logia, prof. Olszak – wytrzymałość materiałów, prof. Krauze – części maszyn,
dr Jasiewicz – metaloznawstwo, prof. Biernawski – obróbka mechaniczna metali,
prof. Dawidowski – termodynamika, technologia ciepła i paliw, prof. Stella
Sawicki – budownictwo ze statyką konstrukcji, prof. Kurzawa – elektrotechnika ogólna, prof. Kołek – maszyny, transformatory i prostowniki elektryczne,
a także pomiary elektryczne, prof. Kobyliński – zarys metalurgii i odlewnictwa.
Lecz już przy końcu studiów niektórzy z nich byli usuwani, bo nie pasowali
do ustroju socjalistycznego i nie dali się zniewolić. W czasie studiów nie brakowało indoktrynacji socjalistycznej. Już na kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych warunkiem było wpisanie się do Związku Studentów Polskich. Ja również wpisałem się do ZSP tak jak inni, bo od tego zależała w ogóle
możliwość studiowania. Praktycznie tak jak większość nie działałem w związku,
oprócz biernego udziału w różnych organizowanych masówkach, pochodach
itp. Obowiązkowe studium wojskowe i ćwiczenia wakacyjne na poligonach wojskowych pełne były indoktrynacji komunistycznej i ateistycznej. Oprócz tego
takie przedmioty jak nauka o Polsce współczesnej, ekonomia polityczna, marksizm z najważniejszą historią WKPB, pełne zakłamania i fałszu.
W 1953 roku po wykonaniu zadanych prac i zdaniu wszystkich końcowych
egzaminów otrzymałem dyplom inżyniera mechanizacji hutnictwa oraz stopień
podporucznika ze studium wojskowego. Do studium magisterskiego (2 lata)
miałem odpowiednie stopnie z egzaminów, lecz musiałem z niego zrezygnować,
ponieważ nie mogłem dalej obciążać brata i rodziców, jak również nie miałem ani jednego dobrego ubrania. Otrzymałem wspaniałe narzędzia od mojej
uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich wykorzystanie nie zależało tylko ode mnie, ale i od okoliczności, w jakich przyszło mi po studiach
pracować.
Praca po studiach Huta Jedność
Po studiach otrzymałem nakaz pracy do Huty Jedność w Siemianowicach
Śląskich, gdzie objąłem stanowisko Kierownika utrzymania ruchu stalowni. Był
to stary wydział składający się z: placu złomu z 2 suwnicami, 3 pieców martenowskich obsługiwanych przez 2 wsadzarki suwnicowe, każdy o pojemności 50
ton, hali rozlewniczej z suwnicą o udźwigu 90 ton i suwnicami pomocniczymi
oraz placu wlewków z suwnicą. Piece opalane były gazem z własnej wytwórni
do której węgiel dostarczany był kolejką wąskotorową z pobliskiej kopalni Siemianowice. Stalownia produkowała wlewki będące wsadem dla nowej walcowni
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rur bez szwu i starszej walcowni rur ze szwem wykonywanych metodą jednoczesnego zwijania i zgrzewania. Huta posiadała także ocynkownię rur. W służbie
utrzymania ruchu pracowali ślusarze, elektrycy, murarze i pracownicy gazowni.
Główny zespół wsadzarek (obrót i podnoszenie dyszla) ulegał częstym awariom. Przygotowałem dokumentację rozwiązań wzmacniających znacznie konstrukcję tego zespołu. Wdrożenie tych zmian wyeliminowało awarie wsadzarek.
Po upływie trzech lat przestał obowiązywać nakaz pracy. Za zgodą pracodawcy opuściłem Hutę Jedność i zostałem pracownikiem Zakładu Metali Lekkich w Kętach.
Zakład Metali Lekkich Kęty
Pracę w Zakładzie Metali Lekkich rozpocząłem wiosną 1956 roku na stanowisku Mechanika-Elektryka Walcowni Folii Aluminiowych. W tym czasie kończył się montaż walcarek, urządzeń pomocniczych i maszyn do uszlachetniania
folii (drukowanie, podklejanie, podlepianie, lakierowanie). Walcarki i urządzenia
pomocnicze zostały wyprodukowane w Czechosłowacji (Škoda), a maszyny do
uszlachetniania folii w NRD. Po jednej stronie hali znajdowała się linia składająca się z 3 walcarek duo o szerokości 350 mm, a po drugiej walcarka kwarto
i 4 walcarki duo o szerokości 700 mm – w tym 2 walcarki płuczące bez regulacji obrotów. Napędy w układzie Ward-Leonarda zapewniały ciągłą regulację
obrotów walcarek. Moment z wału silnika prądu stałego był przenoszony na
walce poprzez klatkę walców zębatych i łączniki przegubowe. Maksymalna
prędkość walcowania wynosiła 3 m/s. Napęd nawijania posiadał ręcznie regulowane sprzęgło, a napęd odwijania także ręcznie regulowany hamulec. Po uruchomieniu napędów rozpoczęły się próby walcowania. Wyżarzona taśma wsadowa o grubości 0,5 mm i szerokości 320 mm lub 650 mm, nawinięta na bębny
stalowe, była mocowana do tarcz układu odwijania przy pomocy sprężonego
powietrza. Podobne rozwiązanie zastosowano w układzie nawijania. Walcownicy byli naszymi pracownikami, lecz pracowali pod nadzorem i kierownictwem
specjalistów z firmy Škoda. Celem prób było uzyskanie folii aluminiowej o grubości 5-6 μm i szerokości 300 mm oraz folii o grubości 10-12 μm i szerokości
650 mm. Produkcja roczna miała osiągnąć w sumie 280 ton.
Jak trudne było to zadanie, okazało się niebawem. Specjaliści z Czechosłowacji po wielu próbach walcowania, stosowaniu różnych metod szlifowania walców, zmienianiu średnic beczek walców oraz przeróbkach napędu nawijania, nie
potrafili odwalcować folii o założonych parametrach. Ostatecznie zrezygnowali
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z dalszych prób pozostawiając nowe linie walcownicze do naszej dyspozycji,
obniżając znacznie ich cenę. Nadmienić należy, że walcarki były prototypami
nie sprawdzonymi w pracy.
W międzyczasie w Walcowni rozpoczęli pracę: inż. Feliks Nowak, inż. Henryk Olech (z Walcowni Dziedzice), mgr inż. Kazimierz Wybraniec, mgr inż.
Jan Toczek, mgr inż. Tadeusz Międzybrodzki, mgr inż. Bronisław Baronowski,
mgr inż. Stanisław Dzierżęga – metalurdzy, wszyscy byli absolwentami AGH.
Kierownikiem Walcowni został inż. Feliks Nowak, zastępując pierwszego kierownika Stanisława Ptaka, który odszedł po październiku 1956 r. Z mgr inż.
Kazimierzem Wybrańcem zaczęliśmy rozpoznawać teoretyczne i praktyczne
przyczyny niepowodzeń w walcowaniu folii. Wedle teorii wszystko było proste
– należy w czasie walcowania, przy odpowiednim docisku walców, wielkości
beczek walców, temperaturze powierzchni walców i zadanej prędkości walcowania zachować idealnie prostą linię styku walców. Gdy warunek ten nie jest spełniony, folia wychodząca z walców jest pofalowana. Założyliśmy, że przyczyną
deformacji beczek walców jest temperatura ich powierzchni, wzrastająca z podnoszeniem prędkości walcowania. Istniały dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwszy polegał na chłodzeniu walców filtrowanym schłodzonym olejem, a drugi na takim wyszlifowaniu powierzchni walców aby podczas procesu
walcowania powstawała prawidłowa linia ich styku. Czescy projektanci walcarek
przewidzieli konieczność chłodzenia walców. Wywierconym wewnątrz walca
otworem o średnicy 60 mm przepływała woda, lecz jej wpływ na chłodzenie
powierzchni walców był znikomy. Ponieważ nie było układów do powierzchniowego chłodzenia walców filtrowanym olejem, pozostało nam zastosować
rozwiązanie drugie – znacznie trudniejsze. Po październiku 1956 r. wznowiono
kontakty z „zachodem” i otrzymaliśmy kilka czasopism dotyczących walcowania folii aluminiowej. W jednym z nich znalazłem przyrząd do pomiaru beczki
walca „mikrokator” produkowany w Szwecji. Zamówiłem ten przyrząd i po
jego otrzymaniu mogliśmy precyzyjnie narysować krzywą beczki walca. Dzięki
temu, że szlifierka walców (czechosłowackiej firmy TOS) posiadała mechanizm szlifowania beczek walców napędzany zmiennymi kołami zębatymi, to
przez dobór odpowiednich kół można było uzyskać beczkę walca spłaszczoną
w części środkowej. Tak wyszlifowane walce dopiero przy optymalnej prędkości walcowania, nagrzaniu, docisku, wielkości beczki umożliwiały prawidłowe
walcowanie i zadawalającą wydajność. Walcowanie odbywało się jednokierunkowo, w kilku przepustach, od grubości 0,5 mm do grubości 10-12 μm lub
pośrednich. Po każdym przepuście walcownik przekładał rulon do urządzenia
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odwijania, a pusty bęben do urządzenia nawijania. Przeciętnie każdy przepust
zmniejszał grubość o połowę.
Poważne problemy generował także olej stosowany do kropelkowego smarowania walców i folii podczas walcowania. Nie ulegał on spaleniu przy końcowym wyżarzaniu i folia musiała być czyszczona benzyną na walcarkach myjących,
co wymagało dodatkowego przepustu. Pomimo to często na folii pozostawały
czarne plamy. Problemem tym zajęli się mgr inż. Jan Toczek i mgr inż. Tadeusz
Międzybrodzki, którzy przy współpracy z rafineriami w Czechowicach-Dziedzicach i w Gorlicach uzyskali po wielu próbach i badaniach olej spalający się
całkowicie przy wyżarzaniu końcowym, bez pozostawiania plam. Walcarki do
mycia i benzyna były już niepotrzebne. Od tego czasu ilość i jakość walcowanej
folii o grubości 10-12 μm oraz szerokości 600 mm szybko wzrastała.
Następnym ważnym usprawnieniem było poszerzenie 3 walcarek duo 350
do szerokości 700 mm, co dzięki ujednoliceniu wszystkich walców walcarek
duo zwiększyło produkcję. Dodatkowo walcarki te wyposażono w hydrauliczny
docisk walców sterowany ręcznymi pompkami. Walcarki duo płuczące przerobiono na walcarki do walcowania. Zwieńczeniem wszystkich modernizacji
i usprawnień było uruchomienie elektrycznych napędów nawijarek i rozwijarek w linii walcarek kwarto i 4 duo oraz zastosowanie obiegowego chłodzenia
powierzchni walców olejem walcowniczym, ze 100% filtrowaniem oleju przy
pomocy ziemi okrzemkowej i bielącej, a także jego schładzaniem. Układ filtrowania oleju walcowniczego powstał w ramach wniosku racjonalizatorskiego.
Zespół w składzie: mgr inż. Kazimierz Wybraniec, technik Eugeniusz Wiśniowski (Kierownik Biura Konstrukcyjnego) i Stanisław Listwan wykonał w Biurze Konstrukcyjnym, po godzinach pracy, dokumentację techniczną. Główne
elementy układu, jak filtry, zbiorniki, chłodnice, pompy, zawory, rury zostały
zakupione, oddział budowlany wykonał przybudówkę wzdłuż ściany hali (piwnice), a montaż urządzeń i orurowanie było dziełem pracowników Warsztatu
Remontowego. Po uruchomieniu filtrowania oleju walcownik miał możliwość
regulowania temperatury walców strefowo, poprzez zawory i dysze. Informacja
o naszym wniosku dotarła do ZSRR i towarzysze radzieccy zażądali przekazania
im kopii tej dokumentacji bezpłatnie. Czy ją wykorzystali? Tego nie wiem…
Rezultatem powyższych działań było walcowanie w latach 1968-1970 1500
ton folii rocznie, ponad pięciokrotnie więcej niż zakładane początkowo, tzn. 280
ton w roku. W skład podanej ilości produkcji wchodziła folia uszlachetniana:
drukowana (4 kolory flekso), podklejana papierem, podlepiana parafiną z pergaminem, lakierowana, wzorowana. Folia o grubości 5-6 μm nie była walcowana.
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Po ukończeniu modernizacji i dobrym opanowaniu technologii walcowania oraz
uszlachetniania folii zostałem usunięty z Walcowni folii i przeniesiony do Biura
konstrukcyjnego. Chyba dlatego, że nie wstąpiłem do PZPR, co nie podobało
się przełożonym i sekretarzom partyjnym. Na moje miejsce przyszedł skierowany przez partię inż. Tadeusz Belak z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu.
Druga Walcownia folii aluminiowych w ZML Kęty
Pod koniec lat sześćdziesiątych, ze względu na rosnące zapotrzebowanie
rynku i konieczność znacznego importu folii aluminiowej, w Zjednoczeniu
i Ministerstwie zapadła decyzja o zakupie nowej walcowni folii. Byłem znowu
potrzebny i wróciłem do pracy w Walcowni na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. utrzymania ruchu. Wówczas można już było zakupić urządzenia do
walcowania i uszlachetniania folii w krajach zachodniej Europy. Nowa walcownia miała produkować folię o grubości 5-6 μm, uszlachetnioną (zwłaszcza
drukowaną) na zachodnioeuropejskim poziomie. Wspólnie z Biurem Projektowym „Bipromet” w Katowicach rozpoczęliśmy przygotowanie założeń projektowych, na podstawie których można było ustalić dla zakładanej wielkości
produkcji. ilość oraz rodzaj maszyn i urządzeń, wielkość hal, zapotrzebowanie
na media itd. Centrozap w Katowicach wystąpił do firm zachodnich o przygotowanie ofert na zakup wytypowanych maszyn i urządzeń Walcowni. W celu
rozeznania jakie walcarki i maszyny do uszlachetniania folii pracują w krajach
obozu radzieckiego (RWPG), zwiedziliśmy walcownie folii aluminiowej w Czechosłowacji, na Węgrzech i w ZSRR. W walcowniach pracujących w Czechosłowacji i na Węgrzech nie było nowych walcarek, brak było także urządzeń
obiegowego olejowego chłodzenia walców, prędkości walcowania były małe,
a maszyny do uszlachetniania folii były starych typów. Do ZSRR wybrałem się
z dr inż. Adamem Galantym, pracownikiem Huty Skawina. Podróż z Warszawy
do Moskwy odbyliśmy samolotem. W stolicy ZSRR zamieszkaliśmy w hotelu
dla gości zagranicznych. Przez kilka dni zwiedzaliśmy z przewodnikiem miasto.
Następnie polecieliśmy do Leningradu (obecnie Petersburg). Tam codziennie
z hotelu dojeżdżaliśmy tramwajem do Walcowni. Była to duża Walcownia taśmy
i folii aluminiowej, istniejąca 175 lat lecz stale unowocześniana. Walcownia taśmy
składała się z 3 walcarek tandem produkcji ZSRR. Produktem końcowym była
taśma o szerokości 1100 mm i grubości 0,7 mm, która była wsadem (w rulonach) dla walcowni folii. Dr Galanty zapoznawał się z francuskim urządzeniem
do ciągłego odlewania – z płynnego metalu – taśmy aluminiowej o grubości 10
mm i szerokości 1100 mm, następnie zwijanej w kręgi. Mnie najbardziej intere-
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sowała nowouruchomiona walcownia folii aluminiowej, produkcji francuskiej
firmy Spidem, składająca się: z 5 walcarek kwarto szerokości 1100 mm – w tym
z walcarki wykończającej (z podwójnymi urządzeniami odwijania) do walcowania folii zdwajanej – zdwajarki, rozdwajarki, nożyc krążkowych, pieców do wyżarzania oraz urządzeń pomocniczych. Układy filtrowania oleju walcowniczego,
bazujące na ziemi okrzemkowej były prymitywne. Filtrowały tylko 30% oleju,
reszta płynęła przez siatki przy walcarce. Olej przepływał do walcarki przez
chłodnice. Zawory sterowane sprężonym powietrzem oraz dysze umożliwiały
strefowe chłodzenie walców. Walcownicy zdwajanie folii uzyskiwali nie przy walcarce, lecz na osobnej maszynie do zdwajania. Nie mogłem zrozumieć dlaczego
przy ostatnim przepuście walcowania zdwojonej folii powstawała zmarszczka
o szerokości 5-10 mm na środku pasma. Na rozdwajarce zmarszczka była wycinana nożami krążkowymi. Obcinane były również brzegi pasma. W efekcie uzyskiwane były cztery role folii o grubości 7-12 μm i szerokości około 500 mm,
zamiast dwóch o szerokości 1000 mm. Walcownia produkowała jedynie folię
metaliczną, nie było urządzeń do uszlachetniania folii.
Po powrocie z ZSRR rozpoczęły się przygotowania do decydującego
wyjazdu. Wybrano następujące kraje: Francję (Spidem), Włochy (Innocenti)
i Austrię. Wcześniej rozpatrzono jeszcze oferty z NRD, NRF i Anglii. Oferty
z NRF (firma Achenbach) i Anglii odrzucono ze względów politycznych, a propozycja z NRD miała niski poziom techniczny. Przed wyjazdem, oprócz paszportu i wiz, należało wypełnić kilkustronicowy formularz oraz odbyć rozmowę
(instruktaż) z agentem SB, stacjonującym w zakładzie, który zażądał również
sprawozdania z wyjazdu.
W skład grupy wchodzili przedstawiciele:
Zjednoczenia – Dyrektor Naczelny; mgr inż. A. Leśniak,
Ministerstwa – Pan Oknowski,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – …,
Centrozapu Katowice – Pan Wójcik (tłumacz),
Biprometu Katowice – projektant II Walcowni folii; mgr inż. B. Baronowski,
ZML Kęty – Zastępca Kierownika Walcowni folii; inż. S. Listwan.
Do Paryża lecieliśmy z Warszawy przez Frankfurt. W Paryżu zostaliśmy
powitani przez pracowników firmy Spidem i zawiezieni do hotelu. Rozmowy
handlowe rozpoczęły się od ustalenia terminów wizyt w poszczególnych zakładach. Firma Spidem była tylko biurem projektowym walcarek taśmy i folii
aluminiowej, które wykonywały zakłady budowy maszyn pod ich nadzorem.
W biurze pokazano nam projekty nowych walcarek folii, które nie były jeszcze
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wykonane oraz film o nowobudowanej walcowni taśmy aluminiowej w Argentynie. Około 150 km od Paryża w miejscowości Rygll zwiedziliśmy walcownię folii
gdzie pracowało 6 walcarek kwarto starszego typu, w tym 4 walcarki firmy Spidem i 2 walcarki amerykańskiej firmy Loewy. Filtrowanie oleju chłodzenia walców przy pomocy ziemi okrzemkowej było bardzo proste, a temperatura oleju
wpływającego na walce wynosiła około 24º C. W zakładzie nie było linii do
uszlachetniania folii. Część czasu poświęciliśmy również na zwiedzanie Paryża.
Następnie z Paryża wyjechaliśmy pociągiem do Grenoble. Niedaleko Grenoble,
znajdował się duży zakład walcowania i uszlachetniania folii aluminiowej, który
produkował rocznie 1200 ton folii aluminiowej, w tym 300 ton folii uszlachetnionej. Większość produkcji stanowiła folia o grubości od 4-5 µm do 50 µm,
reszta do 300 µm. Zatrudnienie obejmowało 930 pracowników, z czego 600
fizycznych. W zakładzie pracowało urządzenie do ciągłego odlewania taśmy
o grubości około 10 mm i szerokości 1100 mm bezpośrednio z płynnego
metalu, z jednoczesnym nawijaniem na bęben rozprężny. Następnie walcarka
kwarto redukowała grubość taśmy z 10 mm na 0,7 mm. W ostatnim przepuście
taśma była nawijana na bębny walcarek folii o średnicach ø260 mm. Kolejnym
procesem było wyżarzanie bębnów z folią – o masie około 2 Mg – w piecach
elektrycznych. Po wyżarzeniu zwoje folii z bębnami były przewożone do walcarki wstępnej. W linii technologicznej pracowały 4 walcarki kwarto firmy Spidem i 3 walcarki duo firmy Loewy. Szerokość walcowania wynosiła około 1000
mm. Walcarki firmy Spidem były podobne do walcarek pracujących w Leningradzie, lecz nieco starsze. Przedstawiciele firmy Spidem, chcąc nam pokazać pełną
skalę możliwości tych walcarek, polecili walcownikowi zwiększyć prędkość walcowania, co niezwłocznie doprowadziło do zerwania walcowanej folii i zablokowania walcarki!. W wydziale uszlachetniania folii pracowała włoska drukarka
siedmiokolorowa, uniwersalna podklejarka do łączenia folii z papierem, polietylenem, lub celofanem oraz nożyce krążkowe. Podklejarka miała kanał suszący
ogrzewany płomieniem gazowym. W tym czasie w ZML Kęty nie było jeszcze
gazu i w rachubę wchodziło jedynie suszenie elektryczne, uważane przez nas
za bezpieczniejsze od gazowego. Ponadto zwiedziliśmy także wytwórnie farb,
lakierów i klejów niezbędnych do uszlachetniania folii oraz oddział wykonujący
cylindry drukarskie. Po tygodniowym pobycie we Francji udaliśmy się pociągiem, tunelem pod Alpami, z Grenoble do Mediolanu. W czasie jazdy pociągiem toczyły się ostre dyskusje na temat wyboru urządzeń, które planowaliśmy
zakupić. Dyrektor Zjednoczenia i przedstawiciel Ministerstwa sugerowali zakup
urządzeń francuskich, natomiast ja i przedstawiciel Biprometu uważaliśmy, że
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lepsze będą urządzenia włoskie. W końcu po analizie ofert oraz spostrzeżeniach z wizyt we Francji i w Leningradzie uzgodniliśmy, że ostateczną decyzję
podejmiemy po oględzinach urządzeń włoskich. Z dworca w Mediolanie zostaliśmy odwiezieni przez przedstawicieli firmy Innocenti do hotelu. Oficjalne
powitanie naszej delegacji przez Dyrektora P. Lauro i inż. Brauna miało miejsce następnego dnia w siedzibie firmy Innocenti. Dyrektor Lauro wspomniał
o dotychczasowych kontaktach między firmą Innocenti a Polską. Pierwsze rozmowy handlowe rozpoczęły się w 1946 r., a w 1947 r. Włosi dostarczyli do
Polski urządzenia – prawdopodobnie były to urządzenia walcowni rur bez szwu
dla Huty Jedność. Spotkanie zakończyło się ustaleniem szczegółowego planu
wizyty na poszczególne dni tygodnia. W tym samym dniu byliśmy w zakładzie
budowy walcarek folii aluminiowej na licencji amerykańskiej firmy Blau-Knox.
Przedstawiono nam ogólną charakterystykę walcarek. Były to 3 walcarki kwarto,
w tym jedna wstępna oraz dwie identyczne: pośrednia i wykończająca. Walcarka
wstępna posiadała: mechaniczną nastawę walców, odsuwany bęben rozprężny,
który chwytał zwój taśmy (wyżarzonej) przy pierwszym przepuście, a także
automatyczną regulację poprzeczną taśmy (typu Askania), nożyce krążkowe do
obcinania brzegów taśmy (folii) z pneumatycznym transporterem obcinków,
układ odwijania taśmy (folii) hamowany silnikiem prądu stałego z automatyczną
regulacją naciągu do walcowania następnych przepustów, tarcze chwytakowe
bębna stalowego ø300 rozsuwane i dosuwane hydraulicznie. Transport bębnów z odwijania do nawijania folii odbywał się pod walcarką, pochyłym torem
podnoszonym i opuszczanym hydraulicznie. Układ nawijania napędzany był
silnikiem prądu stałego z automatyczną regulacją naciągu. Uchwyt bębna taki
sam jak przy odwijaniu, dodatkowo pracował tam wałek gładzący podnoszony
pneumatycznie. Chłodzenie walców realizowane było olejem przez płaskie
dysze. Przepływ oleju był regulowany strefowo ręcznymi zaworami. Pod walcarką znajdowała się wanna, z której olej spływał do zbiornika brudnego oleju
o pojemności około 5 m³. Nad walcarką znajdował się okap wentylatorowy do
odciągu oparów oleju zwieńczony kominem. W dole komina był zbiornik do
którego spływał olej odzyskiwany z oparów. Olej ze zbiornika brudnego oleju
przepompowywany był przez amerykańskie filtry z ziemi okrzemkowej i bielącej, pracujące w systemie De Lawal, do zbiornika czystego oleju o pojemności
5 m³. Stamtąd przefiltrowany olej, przepompowywany przez chłodnicę wodną,
wracał do dysz chłodzących walce. Zbiorniki oleju znajdowały się w piwnicy
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pod walcarkami. Każda walcarka posiadała swój własny system filtrowania
i schładzania oleju.
Walce napędzane były silnikiem prądu stałego, poprzez klatkę walców
zębatych i łączniki przegubowe, z układu Ward-Leonarda zapewniającego ciągłą
regulację prędkości walcowania do 5 m/s. Walce robocze miały łożyska toczne
stożkowo-rolkowe firmy Timken (USA) smarowane mgłą olejową, natomiast
łożyska walców oporowych były łożyskami ślizgowymi płynnego tarcia typu
Morgoil, smarowanymi olejem pod ciśnieniem, wykonanymi przez niemiecką
firmę Siemag.
Wsadem dla walcarki wstępnej były rulony taśmy o szerokości ~1050 mm
i grubości 0,5 mm o masie do 3 ton. Po kilku przepustach uzyskiwano z nich
folię o szerokości 1020 mm i grubości 0,03 mm. Grubość walcowanej folii
można było regulować dwoma sposobami: dociskiem walców i prędkością walcowania. Zwiększanie prędkości powodowało zmniejszanie grubości folii. Ten
sposób wykorzystywano w automatycznej regulacji grubości walcowanej folii.
Ciągły pomiar grubości walcowanej folii kontrolowały detektory rentgenowskie.
Walcarki: pośrednia i wykończająca miały hydrauliczną nastawę walców.
Stosowane w nich były podwójne układy odwijania folii z dwoma bębnami
mocowanymi tak samo jak w walcarce wstępnej. Hamowanie układów odwijania z automatyczną regulacją naciągu zapewniały dwa silniki prądu stałego
połączone sprzęgłem elektromagnetycznym. W czasie walcowania grubszej folii
pracowały dwa silniki, przy najcieńszej jeden. Zakres walcowania obu walcarek
– szerokość 1000 mm, grubość od 0,040 mm do 0,005 mm. Układ nawijania
oraz pozostałe wyposażenie walcarek było takie samo jak na walcarce wstępnej.
Przed walcarką wstępną i za walcarką końcową oraz między walcarkami usytuowane były specjalne stoły do składowania bębnów z nawiniętą folią.
Wszystkie walcarki były wyposażone w automatyczne układy gaszenia
pożaru z butlami CO2.
Na końcu zwiedziliśmy zakład taśmowej produkcji samochodów Mini
Morris na licencji angielskiej.
We wtorek pojechaliśmy do Zakładów Tecmo-Comital koło Turynu, gdzie
powitał nas właściciel Pan Aldo Bugnone. Przedstawił on historię zakładów
budowy maszyn do drukowania papieru i folii aluminiowej, które działały od
35 lat. Grupa Bugnone posiadała wtedy 18 fabryk w różnych krajach. Pokazano
nam film obrazujący rozwój i rozbudowę Zakładów Tecmo-Comital. W walcowni Comital pracowały 3 walcarki kwarto. Walcowały folię o szerokości
1000 mm i grubości od 0,7 mm do 0,005 mm. Walcarka wykończająca walco-
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wała folię zdwajaną przy walcarce. W hali uszlachetniania folii pracowały: siedmiokolorowa drukarka Roto, maszyna do podklejania i lakierowania, maszyna
do łączenia folii z papierem, tworzywem sztucznym – dwustronnego lakierowania, maszyna do łączenia folii z papierem woskiem lub parafiną. Kanały suszenia tych maszyn były ogrzewane elektrycznie. W hali środkowej były 2 piece do
wyżarzania taśmy i folii, 2 rozdwajarki i nożyce krążkowe. Walcownia produkowała rocznie 4000 ton folii o szerokości 1000 mm, w tym 1200 ton o grubości
0,005 mm. W zakładzie widzieliśmy montaż maszyn do drukowania folii systemem rotograwiurowym, takich jakie przedstawiono nam w ofercie oraz produkcję cylindrów do tych maszyn. Byliśmy również w zakładzie, który produkował
oferowane nam szlifierki do walców.
W środę przebywaliśmy w firmie Marelli produkującej maszyny elektryczne
oraz aparaturę elektryczną do napędu walcarek wykonywanych w zakładach
Innocenti. Przedstawiono nam planowane rozmieszczenie w hali maszyn
poszczególnych napędów i szaf rozdzielczych oraz układ Ward-Leonarda z silnikiem asynchronicznym o napięciu znamionowym 6 kV i mocy 700 KM.
W czwartek polecieliśmy samolotem z Mediolanu do Rzymu. Z lotniska
pojechaliśmy samochodami do miejscowości Cisterna-Latina, gdzie budowany
był nowy kompletny zakład produkcji blach, taśm i folii aluminiowych od wlewków do folii o grubości 0,005 mm i szerokości 1500 mm. Walcownia miała być
wyposażona w nawrotną walcarkę duo do walcowania na gorąco z wlewków
taśmy zwijanej w kręgi o szerokości 1600 mm i grubości 6-8 mm. Chłodzenie
walców realizowano emulsją wodną filtrowaną na filtrach papierowych i ziemnych. Kolejne walcarki to walcarki kwarto: wstępna i wykończająca do walcowania folii o szerokości 1500 mm i grubościach od 0,5-0,7 mm do 0,006 mm.
Chłodzenie walców zapewniał olej filtrowany w systemie De Laval.
W piątek w Porto Marghera (koło Wenecji) zwiedzaliśmy nowouruchomiony zakład produkcji blach i taśm aluminiowych. Linia technologiczna składała się z: nawrotnej walcarki kwarto walcującej na gorąco z wlewków o masie 3
ton taśm zwijanych o szerokości 2000 mm i grubości od 6 do 8 mm oraz jednokierunkowej walcarki kwarto przerabiającej na zimno taśmę o grubości 6-8 mm
w taśmę o grubości 0,5–0,7 mm i szerokości 2000 mm, z możliwością zwijania
taśmy, po rozcięciu przez nożyce krążkowe, na kręgi o różnych szerokościach.
Walce walcarki gorącej były chłodzone emulsją wodną oczyszczaną na filtrach
papierowych, natomiast walce walcarki pracującej na zimno były schładzane
olejem filtrowanym w systemie typu De Lawal. W zakładzie pracowała także
nożyca gilotynowa do cięcia taśmy na arkusze.
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W sobotę odbyło się oficjalne pożegnanie naszej delegacji przez gospodarzy i podsumowanie wizyt we włoskich zakładach. Reasumując, mogę stwierdzić, że była ona bardzo pożyteczna. Mogliśmy uzyskać wiele cennych informacji z zakresu technologii walcowania i uszlachetniania folii. W odróżnieniu
od Francuzów, Włosi korzystali w znacznym stopniu z licencji amerykańskich.
Ponadto nie mieli urządzeń do ciągłego odlewania taśmy z płynnego metalu
i folia aluminiowa była walcowana wyłącznie z wlewków.
W drogę powrotną z Wenecji do Polski udaliśmy się pociągiem. Po drodze
w Wiedniu mieliśmy zwiedzić nową walcownię folii aluminiowej, w której pracowały walcarki firmy Innocenti, takie jak nam oferowano. Niestety, prywatni
właściciele zakładu nie wyrazili zgody na wizytę. Po krótkim zwiedzaniu Wiednia, łącznie z wesołym miasteczkiem na Praterze, kontynuowaliśmy pociągiem
podróż do Ojczyzny.
Na naradach w Zjednoczeniu i Centrozapie uzgodniono, że kupujemy włoskie walcarki i maszyny do uszlachetniania folii. W celu ostatecznego uzgodnienia i podpisania kontraktu zaproszono do Polski przedstawicieli firmy Innocenti. Pośród wielu uczestników spotkania z włoskimi specjalistami główną rolę
pełnili przedstawiciele Walcowni Folii w ZML Kęty: Kazimierz Wybraniec –
technolog i Stanisław Listwan – odpowiedzialny za urządzenia mechaniczne
i elektryczne. Obydwaj mieliśmy duże doświadczenie z czasów uruchamiania
i eksploatacji I Walcowni folii. Podczas rozmów powstał spór o urządzenie
do wykonywania cylindrów drukarskich (system rotograwiury) i szlifierki do
walców. Przedstawiciele Zjednoczenia proponowali wykonywanie cylindrów
w drukarniach i zakup tylko jednej szlifierki. Nie mogliśmy się na to zgodzić
i ostatecznie nasze żądania zostały uwzględnione. W kontrakcie przewidziano
zakup urządzenia do wykonywania cylindrów i dwóch szlifierek. Po kilku dniach
negocjacji uzgodniono i zapisano kontrakt w języku angielskim. W kontrakcie
wyszczególnione były wszystkie urządzenia i maszyny, ich dane techniczne oraz
wydajności, a także wykaz proponowanych i akceptowanych części zamiennych
oraz spis dokumentacji technicznej. Ceny podane były w dolarach USA.
„Bipromet” miał wykonać ostateczne projekty hal wraz z usytuowaniem
maszyn i fundamentami. Nowe hale miały przylegać do I Walcowni.
Prace budowlane ruszyły niebawem po wykonaniu projektów. Konstrukcję stalową hal wykonał Mostostal Zabrze, a prace budowlane Budowlanka
z Bielska Białej. Największy problem był z budową piwnicy pod halą walcowni,
potrzebną do urządzeń olejowych i hydraulicznych. Musiano wykonać szczelną
wannę ponieważ poziom wód gruntowych był wyższy od posadzki piwnicy.
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W czasie budowy hal i fundamentów wyjechałem do Włoch z grupą pracowników składającą się z osób obsługujących walcarki i maszyny do uszlachetniania
folii, szlifierzy walców, ślusarzy i elektryków, którzy mieli szkolenie praktyczne
w zakładach włoskich. Bardzo chciałem wtedy odwiedzić cmentarz żołnierzy
polskich pod Monte Cassino i w Neapolu. Niestety nie było okazji.
Po powrocie do kraju znowu byłem na pierwszej linii, co zapewniło mi
spokój przed „aparatczykami” – przynajmniej na jakiś czas. Musiałem jednak
pracować w nieograniczonym czasie. Uczestniczyłem w naradach dotyczących
budowy i spotkaniach z wykonawcami. W wolnym czasie, zwłaszcza w mieszkaniu, tłumaczyłem z angielskiego zapisy kontraktu, instrukcje, opisy rysunków
i schematów itp. Ponadto byłem odpowiedzialny za nabór odpowiednich pracowników do pracy w służbach utrzymania ruchu i do obsługi maszyn uszlachetniających folię. Byli to przeważnie absolwenci szkół zawodowych. Poziom
ich wiedzy praktycznej i teoretycznej był przeważnie niski. Jedynie dwaj młodzi
ślusarze, którzy ukończyli Szkołę zawodową Ojców Salezjanów w Oświęcimiu
byli należycie przygotowani do pracy.
Pierwsza została ukończona hala uszlachetniania folii. Wykonano fundamenty i zabudowano, pod nadzorem i udziałem pracowników firmy Tecmo,
pierwszą 5-kolorową drukarkę Roto. Próby drukowania folii podklejonej papierem przebiegły pomyślnie, natomiast podczas prób drukowania folii metalicznej
o grubości 10-12 µm doszło do zrywania folii. Zaproponowałem Włochom
sprawdzenie ustawienia stojaków poszczególnych zespołów drukujących. Przy
pomocy prostego przyrządu (rurka odpowiedniej długości ze śrubą mikrometryczną) wykazałem złe ustawienie stojaków na fundamencie. Błąd wynosił
~6 mm. Przyrząd ten wykorzystano przy montażu drugiej identycznej drukarki,
na której od razu, bez problemów, drukowano folię o grubości 10-12 µm. Było
to o tyle istotne, że mieliśmy sporo zleceń na walcowanie folii metalicznej np. do
pakowania cukierków. W tej hali zamontowano również: ekstruder do wytwarzania folii polietylenowej, uniwersalną podklejarko-lakierkę, maszynę do łączenia
folii aluminiowej z papierem przy pomocy wosku lub parafiny, rozdwajarki folii
aluminiowej, nożyce krążkowe, 2 piece do wyżarzania taśmy i folii aluminiowej.
Znajdował się tam również oddział produkcji cylindrów drukarskich.
Wkrótce ukończono budowę hali Walcowni II i wykonano fundamenty
urządzeń. Rozpoczął się montaż walcarek i urządzeń pomocniczych. Montaż
wykonywali pracownicy Montometu pod bezpośrednim nadzorem specjalistów
z firm dostarczających urządzenia, Byli wśród nich Włosi z firmy Innocenti,
Niemiec z firmy Siemag i Amerykanin z firmy De Lawal. Łożyska płynnego
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tarcia typu Morgoil, wykonane przez firmę Siemag mają prostą budowę. Utwardzona tuleja stalowa z precyzyjnie wykonanym wewnętrznym stożkiem osadzona jest na stożku czopa walca oporowego. Gładko szlifowana zewnętrzna
cylindryczna powierzchnia tulei służy też do szlifowania walca w lunetach.
Druga tuleja stalowa cylindryczna, wyłożona wewnątrz warstwą białego metalu,
pasowana z odpowiednim luzem do tulei czopa walca, włożona jest do obudowy łożyska. Specjalne uszczelki zapewniają możliwość utrzymania odpowiedniego ciśnienia oleju tworzącego film olejowy. Ciśnienie oleju musi być stałe
podczas obrotu walców. Nie można stosować dużego docisku przy uruchamianiu walcarki, natomiast im większe obroty walców tym większa grubość filmu
olejowego pozwala na duże dociski walców. W zbiorniku oleju pompowanego
do łożysk znajduje się pewna objętość sprężonego powietrza, która utrzymuje
ciśnienie oleju w łożyskach przy zaniku napięcia zasilającego pompy, co zapewnia bezpieczny wybieg walców siłą bezwładności przez krótki czas.
Koordynowałem całość prac montażowych współpracując z pracownikami
firm nadzorujących. Pilnowałem właściwej jakości montażu zgodnie z dokumentacją. Po zakończeniu prac przez służby mechaniczne i elektryczne ustalono termin oddania Walcowni do rozruchu przez firmy zewnętrzne. Powstał
jednak problem obsługi walcarek i przekazania naszym walcownikom walcarek
w ruchu. We Włoszech nie pracowały takie walcarki, a z walcownią w Wiedniu
nie nawiązano kontaktów. Główny Energetyk inż. M. Kowal nie wyraził zgody
na uruchomienie walcarek i walcowanie przez naszych pracowników. Zwołano
naradę z udziałem kierownictw wszystkich wykonawców i przedstawicieli ZML
Kęty oraz Walcowni Folii. Naradzie przewodniczył Dyrektor Techniczny ZML
Kęty inż. Roman Bałaj, jednocześnie Komendant ORMO w Kętach. Przedstawiciele firm wykonawczych stwierdzili, że Walcownia jest gotowa do rozruchu,
a zgłoszone przez nas usterki będą usunięte niezwłocznie. Na naradzie zażądałem wykonania prób szczelności rurociągów tanim olejem (np. napędowym).
Wykonawcy uważali te próby za bezzasadne. Poparł ich stanowisko przewodniczący narady, jednocześnie oskarżając mnie o sabotaż i odkładanie terminu
rozruchu. Niedługo okazało się że miałem rację.
Zakłady potrzebowały dużej ilości wody do celów technologicznych i sanitarnych, a także do zaopatrzenia w wodę budowanych dla pracowników bloków mieszkalnych. W Kętach nie było wtedy wodociągów miejskich. W tym
celu zbudowano w Zakładach dużą studnię betonową do której woda spływała
z rur-sączków umieszczonych w ziemi na terenach niezabudowanych. Zaznaczyć należy, że woda przepływała w żwirowisku na głębokości ~3m. Ze studni
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woda pompowana była do rurociągów w Zakładach i blokach mieszkalnych.
Projektant kanalizacji mógł o tym nie wiedzieć i zaprojektował kolektor z kielichowych rur betonowych – nie w pełni szczelny.
Rozruch walcarek rozpoczął się w dniu 10 sierpnia 1970 roku. Po napełnieniu olejami (większość olejów z importu) zbiorników pierwszej walcarki i uruchomieniu poszczególnych pomp, stało się to co przewidziałem, dużo połączeń
w rurociągach było nieszczelnych. Z instalacji wyciekła masa oleju. Trudno było
zlokalizować wycieki, zwłaszcza przy walcarce, gdzie było duże zagęszczenie rur
i połączeń. Natychmiast przerwano rozruch i wyłączono pompy. Koszty utraconego oleju, koszty usunięcia nieszczelności w instalacjach i strata czasu były
dotkliwe. Ponadto olej płynący kolektorem przedostał się do gruntu, a następnie sączkami dotarł do studni wody pitnej. Niebawem w kurkach czerpalnych
mieszkań zakładowych pojawiła się woda zanieczyszczona olejem. Po wielkiej
awanturze, w szybkim tempie wywiercono studnie głębinowe w pobliżu Soły,
z których rurociągami pompowano wodę do studni w Zakładach, jednocześnie odcinając sączki. W Biurze konstrukcyjnym wykonano nową dokumentację orurowania hydrauliki przy walcarkach, zmniejszając do minimum ilość
połączeń. Zgromadzono potrzebne materiały i grupę ślusarzy ze spawaczem
z Wydziału Remontowego. Prace naprawcze trwały kilka miesięcy. Rozpoczęto
je od walcarki wstępnej, uszczelniono także dodatkowo wannę pod walcarką.
Oczywiście nie wyciągnięto żadnych konsekwencji w stosunku do winnych spowodowania strat, wręcz przeciwnie, za oddanie Walcowni do rozruchu
w ustalonym terminie dostały nagrody i odznaczenia nawet takie osoby, które
nie miały wiele wspólnego z tą inwestycją. Niestety, podobnie było na wielu
budowach w całym kraju – ogromne marnotrawstwo materiałów, pracy ludzkiej, czasu i energii. Byłem pewny, że w przyszłości trzeba będzie za to zapłacić.
A kto zapłaci?... Na pewno nie winowajcy!
Walcarka wstępna była gotowa do pracy, lecz jak wcześniej wspomniałem nie
było walcownika pracującego lub przeszklonego do pracy na takich walcarkach.
Wspólnie z mgr inż. K. Wybrańcem postanowiliśmy zaryzykować. Wykonaliśmy
napisy w języku polskim, które przetłumaczyłem z angielskiego i nakleiliśmy
je przy każdym przycisku sterującym pracą walcarki. Wraz z doświadczonym
walcownikiem uważnie rozpoczęliśmy walcowanie. Po krótkim czasie, walcownik samodzielnie potrafił już walcować folię aluminiową o grubości ~0,02 mm
i szerokości 1000 mm. Przez kilka miesięcy produkowana folia była stosowana
do podklejania papy. Była to pierwsza sprzedawana produkcja z nowej Walcowni Folii Aluminiowej, Następnie te same przeróbki wykonano przy walcarce
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pośredniej i wykończającej. Po przeszło roku pracowały już wszystkie walcarki
produkując folię o grubości 8-10 µm i szerokości 1000 mm oraz potrzebne ilości folii o grubości 5-6 µm, tej samej szerokości. Równocześnie oddawano do
pracy maszyny i urządzenia w hali uszlachetniania folii. Pracownicy firm zagranicznych zaczęli opuszczać ZML Kęty. Przedstawiciel firmy Termo, przy pożegnaniu, przekazał mi od Pana A. Bugnone szwajcarski zegarek marki Rolex. Nie
znałem tych zegarków. Sądziłem, że jest to tani, pozłacany zegarek podobny do
powszechnie dostępnych w naszych sklepach zegarków radzieckich. Używałem
go na co dzień przy pracy. Dopiero gdy uszkodziłem szkło zegarka i syn Marek,
będąc w Krakowie, wstąpił do zegarmistrza aby wymienić pęknięte szkło,
dowiedział się że jest to złoty, wartościowy, szwajcarski zegarek renomowanej
światowej firmy. Nie miałem już wtedy możliwości podziękowania darczyńcy za
tak cenny prezent.
W pierwszym okresie pracy II Walcowni Folii Aluminiowej taśma wsadowa
o grubości 0,5 mm i szerokości 1050 mm dostarczana była z importu i nie było
problemów z jej jakością. Jednak po uruchomieniu w Hucie Aluminium Konin
walcowni gorącej i walcarki taśmy dla naszej II Walcowni Folii okazało się, że
trudno było odwalcować z tej taśmy dobrą folię, Pojawiało się dużo reklamacji
od klientów, więc postanowiono abym wyjechał do Huty AL w Koninie, by
zorientować się co można zrobić dla poprawy jakości walcowanej taśmy. Byłem
w Koninie kilka dni i w końcu stwierdziłem, że przy ostatnim przepuście, przed
nawinięciem zwoju, taśma przechodzi przez kilka wałków prowadzących. Najlepszym rozwiązaniem jest nawijanie taśmy bezpośrednio wychodzącej z walców, a gdy to jest niemożliwe należy stosować tylko jeden wałek prowadzący.
Wałki mogą mieć uszkodzenia powierzchni lub drobne zabrudzenia metaliczne,
które powodują niewidoczne uszkodzenia powierzchni. Także nawijanie zwoju
jest ważne – nie może być żadnych zatarć. Po wykonaniu wskazanych przeróbek jakość taśmy znacznie się poprawiła. Walcownia zaczynała pracować stabilnie. Stopniowo zwiększała się wielkość produkcji, ilość asortymentów wyrobów i jakość. Nie musiałem już spędzać tak dużo czasu w zakładzie, ponieważ
pracownicy obsługujący urządzenia oraz pracownicy utrzymania ruchu dobrze
radzili sobie z nową technologią. Zajmowałem się zabezpieczeniem części
zamiennych (zwłaszcza walców) i remontami oraz dokończeniem modernizacji
I Walcowni. Dla aparatu partyjnego znowu powstała okazja do ataku na moją
niezależność – wolność? Nie podobało im się to, że krytykowałem niewłaściwe
decyzje dyrekcji i kierownictwa, a także broniłem pracowników krzywdzonych
przy przeszeregowaniach. Naciskano abym brał udział w szkoleniach partyj-
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nych, na których uczono marksizmu-leninizmu i totalnie krytykowano kościół
katolicki za jego działania i nauczanie. Nie mogłem pogodzić się z tym, że jako
bezpartyjny mam brać udział w szkoleniach dla członków partii, więc nie brałem w nich udziału. Wreszcie Kierownik Walcowni inż. F. Nowak spreparował
dla mnie naganę na piśmie. Na początku naszej pracy w I Walcowni był to dobry
kolega, chodził do kościoła. Po wstąpieniu do PZPR awansował na Kierownika I i II Walcowni Folii, przewodził Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i LOK. Stał się bezkrytycznym wykonawcą wszelkich poleceń sekretarzy
partyjnych. Spośród załogi wybrał sobie kilku donosicieli, których specjalnie
hołubił. W nagrodę wysłał ich do pracy w Iraku aby zarobili sobie trochę dolarów. Wyjaśnić muszę, że w ramach współpracy iracko-radzieckiej i przyjaźni
polsko-radzieckiej polecono aby pracownicy Walcowni w Kętach wyjeżdżali do
pracy w Iraku. Pracowali tam w walcowni folii obsługując francuskie maszyny
do uszlachetniania folii aluminiowej.
Zostałem usunięty z Wydziału Walcowni Folii po przepracowaniu 20 lat.
Było to drugie i ostatnie moje odejście z Walcowni, bardzo dla mnie przykre. Pragnę podziękować wszystkim współpracownikom z którymi budowałem, uruchamiałem i eksploatowałem dwie walcownie folii aluminiowej w ZML
Kęty. Nie wymieniam tu nazwisk, bo byłoby ich bardzo dużo i o niektórych
mógłbym zapomnieć.
Praca w Dziale Głównego Mechanika ZML Kęty.
Pracę w tym dziale rozpocząłem od stanowiska Z-cy Głównego Mechanika,
zajmując się na wstępie poznaniem urządzeń wydziałów: Odlewni, Przerobu
Złomu, Prasowni i Ciągarni, Kotłowni, Warsztatu Remontowego i Obróbki
Mechanicznej, a także innych komórek Zakładów. Przez krótki okres pełniłem obowiązki Głównego Mechanika, do czasu przyjęcia do pracy, skierowanego przez partię, nowego Głównego Mechanika przeniesionego z zakładów
Chemicznych w Oświęcimiu. Był to inż. chemik nie mający pojęcia o urządzeniach hutniczych i przetwórstwie aluminium. Musiałem – oprócz załatwiania
bieżących spraw – tłumaczyć i wyjaśniać mu budowę oraz działanie urządzeń
w poszczególnych wydziałach Zakładów. Główny Mechanik dodatkowo prowadził szkolenia partyjne. W związku z powyższym, byłem właściwie do wszystkiego, zwłaszcza do usuwania awarii w całych zakładach. Po odejściu Głównego
Mechanika, zmieniono organizację pracy tworząc stanowisko Energo-Mechanika, które objął pracownik z sąsiednich Zakładów Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali Nieżelaznych inż. Kazimierz Baścik. Był to specjalista od
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maszyn włókienniczych, pracujący wiele lat w bielskiej BEFAMIE. Z ramienia
Zakładów opiekował się klubem sportowym „Hejnał” Kęty. Na stanowisko
Głównego Mechanika powołano dotychczasowego Kierownika Narzędziowni
w Prasowni mgr inż. Tadeusza Wielgosa, który przed kilku laty ukończył studia
na AGH. Był on aktywistą partyjnym, działającym wcześniej w środowisku młodzieżowym. W stanie wojennym został przewodniczącym PRON-u w Kętach.
Obaj pobieżnie znali urządzenia Zakładów, natomiast aktywnie konkurowali ze
sobą w służeniu partii (okupantowi radzieckiemu). Mnie powierzyli zorganizowanie nowej komórki w dziale Głównego Mechanika pod nazwą Pracownia Planowania i Koordynacji Remontów. Udało mi się przyjąć do pracy kilku
dobrych pracowników, dwóch aktywistów PZPR mi narzucono – oczywiście
nie było z nich wiele pożytku w pracy. Zakres prac obejmował: przygotowanie
planów remontów kapitalnych i średnich na dany rok, zabezpieczenie krajowych
i importowanych części zamiennych oraz materiałów do tych remontów, nadzorowanie wykonywanych remontów, zakupy łożysk tocznych, smarów i olejów.
Osobiście odpowiadałem za rozliczenia i wykonawstwo prac prowadzonych
przez firmy obce w Zakładach (Mostostal, Piecobudowa, Montochem i inne).
Jednym z większych przedsięwzięć była budowa nowego kotła CO. Kotłownia w Zakładach dodatkowo ogrzewała osiedla mieszkaniowe. Montochem
wykonywał montaż nowych pomp wysokiego ciśnienia zakupionych w NRF
oraz wymianę rurociągów wysokiego ciśnienia od pomp do pras w I Prasowni.
Pompy pompowały emulsję wodną do napędu pras 3200 ton i 2000 ton wyprodukowanych w firmie Škoda.
Zlecono mi również sprzedaż niepotrzebnych urządzeń zakupionych dla
I Prasowni, takich jak: czeska prasa pionowa z firmy Škoda, angielska, rolkowa
prostarka do rur dla średnic ~ 200 mm i inne. Wcześniej wysłano do Chin
zbędną czeską walcarkę blach i taśm (Škoda), ponieważ w Hucie Konin zbudowano walcownię taśmy dla II Walcowni folii w ZML Kęty. Wymienione urządzenia sprzedano po cenach niewiele wyższych od cen złomu.
Znowu znalazłem się w trudnej sytuacji, gdyż Główny Mechanik zmuszał mnie do udziału w szkoleniach partyjnych, akademiach, masówkach itp.
Gdy na to nie reagowałem szukał innych sposobności by mnie ukarać. W dniu
16.10.1978 r. ks. Karol Wojtyła z Krakowa został wybrany Ojcem Świętym
i jako Papież Jan Paweł II przybył w następnym roku z I Pielgrzymką do Polski.
Pragnąłem z Rodziną brać udział w spotkaniach, wspólnie z milionami wiernych. Wypisałem kartę urlopową i dałem do podpisu Głównemu Mechanikowi,
który odmówił jej podpisania. Tak samo postąpił Energo-Mechanik. Uważa-
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łem to za szykanowanie i złośliwość lub tchórzostwo. Pomimo braku zgody na
urlop nie poszedłem do pracy i wspólnie z Rodziną jeździliśmy samochodem na
spotkania z polskim papieżem. Po powrocie z urlopu okazało się, że karta urlopowa została podpisana, Gdy powstał Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy „Solidarność” byłem jego członkiem i działaczem. Wybrany zostałem
delegatem na Zjazd „Solidarności” Podbeskidzia w Bielsku Białej, w którym
brałem udział. Uczestniczyłem również w Strajku Podbeskidzia i ZML Kęty.
Po ogłoszeniu stanu wojennego moja sytuacja uległa pogorszeniu. Widoczna
była wrogość partyjnych przełożonych do działaczy „Solidarności”. Powstały
trudności w zakupach części zamiennych i materiałów do remontów. Gdy napisałem do Zjednoczenia sprawozdanie z wykonanych remontów i uwzględniłem w nim remonty które nie zostały wykonane, przełożeni zmusili mnie abym
wprowadził zmianę, że wszystkie remonty zostały wykonane. Nie zgodziłem
się na to, bo w dotychczasowym życiu nie posługiwałem się kłamstwem. W tym
czasie moja żona pracowała w dziale personalnym ZML Kęty, gdzie prowadziła
sprawy emerytalne. Powiedziała mi, że spełniam warunki aby przejść na wcześniejszą emeryturę i postanowiłem zrezygnować z pracy w ZML Kęty. Miałem
w sumie zaliczone 40 lat pracy. Jednak w czasie pożegnania ze współpracownikami, pod koniec grudnia 1981 r., ogarnął mnie smutek i żal, głośno zapłakałem nad losem moim i Ojczyzny. W ciągu 25 lat pracy w ZML Kęty poznałem
zarówno wielu dobrych i gorszych ludzi, jak również wszystkie wydziały, a także
maszyny oraz urządzenia w nich pracujące. Opuścić to wszystko z dnia na dzień
– to było ogromnie trudne! Mogłem pracować jeszcze co najmniej przez 8 lat.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom
za miłe pożegnanie, solidarność i cenne upominki. Podsumowując mogę stwierdzić, że miałem bardzo ciekawą i satysfakcjonującą pracę, zdobyłem ogromne
doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu hutnictwa i przetwórstwa aluminium, Przy okazji zwiedziłem wiele zakładów i miast w Europie. Szkoda, że
nie mogłem mojego dorobku przekazać innym, zwłaszcza młodzieży. Zaważyła
na tym sytuacja polityczna w naszej Ojczyźnie.
Praca w rolnictwie
Wiosną 1982 r. rozpocząłem z żoną i synem pracę w 2,5-hektarowym
gospodarstwie, które żona odziedziczyła po zmarłych Rodzicach. Wcześniej
gospodarstwo prowadziła ciotka żony Maria Adamska z wujkiem Kazimierzem.
Po śmierci męża zrezygnowała z pracy w gospodarstwie. Nie posiadaliśmy
żadnych maszyn i narzędzi rolniczych. Do głównych prac wykorzystywaliśmy
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zasoby Kółka Rolniczego lub znajomych rolników posiadających traktory lub
konie. Uprawialiśmy zboża i rośliny okopowe. Prowadziliśmy również hodowlę
zwierząt i drobiu. Z dużą pomocą przyszedł nam syn ciotki Adamskiej Zdzisław, który zakupił traktor, pług, kultywator, siewnik. W zamian za to uprawialiśmy pola ciotki, Z synem Markiem ukończyliśmy kursy jazdy traktorem
i uzyskaliśmy prawa jazdy. Syn Marek uczęszczał na szkolenia rolnicze, aby uzyskać uprawnienia rolnika. W ramach przymusowych kontyngentów sprzedawaliśmy w skupach: zboża, zwierzęta, skóry baranie i wełnę. Mieliśmy na własne
potrzeby żywność, co było w stanie wojennym bezcenne. W gospodarstwie
pracowaliśmy przez 10 lat, po czym przekazaliśmy je synowi Markowi i z tego
tytułu uzyskaliśmy najniższą emeryturę rolniczą.
Prace pozarolnicze
Przez kilka lat skupowałem butelki w starym domu syna Marka, który należał do gospodarstwa. Także w tym domu, w ramach chałupnictwa, wykonywałem na wtryskarce elementy z tworzyw sztucznych. Spółdzielnia Pracy dostarczała materiał i narzędzia oraz ustalała cenę za 1 sztukę wyrobu. Raz w miesiącu
jechałem do Spółdzielni i rozliczałem się z wykonanej pracy, Ostatnią moją
działalnością zarobkową była praca na 1/2 etatu w prywatnym Zakładzie braci
Błasiaków w Grójcu koło Oświęcimia. Mgr inż. Andrzeja Błasiaka znałem
z pracy w ZML Kęty w Wydziale Prasowni-Ciągarni. Był on także ofiarnym
działaczem NSZZ „Solidarność”.
Bracia zajmowali się sprowadzaniem i montowaniem urządzeń dla kurników.
Moja praca polegała na tym, że na podstawie danych dotyczących powierzchni
kurnika i gatunku ptaków, podawanych przez klienta, ustalałem: ilość ptaków
w kurniku, linie karmideł i poideł, wielkość silosu z karmą, ogrzewanie i wentylację. Następnie wyliczałem koszty urządzeń i montażu. Po akceptacji cen przez
klienta uzgadniałem z nim termin montażu. Po tych uzgodnieniach, grupa
montażowa ślusarzy i elektryków, w wyznaczonym terminie, wykonywała montaż i rozruch urządzeń u klienta. Praca ta była dla mnie bardzo ważna, ponieważ
w tym czasie moja córka Aneta studiowała w Krakowie i potrzebne były dodatkowe pieniądze.
Aktualnie dr inż. Aneta Dacko pracuje na Akademii Rolniczej w Krakowie.
Dziedziczy ona dom rodzinny z ogrodem w Kętach, ul. Kościuszki 64a.
Wracając na koniec do ZML Kęty, to po okresowym załamaniu się produkcji w latach1990–1994 i grupowych zwolnieniach pracowników (w tym mojej
żony Reginy), nastąpiła stabilizacja. Podkreślić należy, że ZML Kęty były mono-
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polistą w kraju w zakresie produkcji stopów aluminium, prętów, rur i profili
wyciskanych ze stopów aluminiowych oraz folii aluminiowej. Ceny osiągane na
rynku gwarantowały zyskowność sprzedaży. W grudniu 1995 r. Minister Skarbu
Wiesław Kaczmarek podpisał umowę sprzedaży ZML Kęty prywatnym właścicielom, którzy kupili 40% akcji, resztę akcji wprowadzono na Giełdę. Pracownicy i emeryci otrzymali 15% akcji, co dawało maksymalnie 500 akcji na osobę.
ZML Kęty były nowoczesne i zaczęły generować duże zyski. Nie wiem za ile
zostały sprzedane, ale przypuszczam, że nie za wiele więcej niż 10% ich wartości.
Świadczy o tym wspaniały ich rozwój po prywatyzacji, który był możliwy dzięki
bazie zakupionych urządzeń i dotychczasowemu wyposażeniu oraz wysokich
kwalifikacjach załogi. Walcarki folii Innocenti (Blau Knox) przepracowały 30 lat
bez większego remontu, Zlecone ekspertyzy wykazały, że opłaci się modernizacja tych walcarek, zamiast zakupu nowych. Modernizację zlecono niemieckiej
firmie Achenbach, która wprowadziła najnowsze rozwiązania automatyki i elektroniki. Myślę, że podstawowe zespoły urządzeń poddano regeneracji.
Przed kilku laty właściciele ZML Kęty zmienili nazwę i logo firmy na
Grupę Kęty S.A. Z okazji 50-lecia powstania ZML Kęty wydana została książka
autorstwa Pana Artura Parucha pt. „Na aluminiowym szlaku”, która bardzo
pobieżnie i tendencyjnie przedstawia historię Zakładów. Już sam podtytuł 50 lat
Grupy Kęty S.A. jest niewłaściwy, ponieważ w tym czasie Grupa Kęty S.A.
istniała zaledwie 5 lat.
Stanisław Listwan
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Wspomnienia ze studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w latach 1953–1958

Droga na studia
Urodziłem się w 1935 r. w Wieliczce. Ojciec mój był sztygarem w Żupie
Solnej, Matka natomiast gospodynią domową – dorabiała szyciem. Mieliśmy
duży zabytkowy dom z ładnym ogrodem. Dzieciństwo i młodość spędziłem
w rodzinnym mieście. Tu skończyłem szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki, gdzie w 1953 roku zdałem maturę. Równolegle
z nauką w Liceum pobierałem lekcje gry na skrzypcach, najpierw u nauczycieli
muzyki w Wieliczce, później w Krakowie.
Po zdaniu matury stanąłem przed problemem wyboru studiów. Chciałem
studiować architekturę na Politechnice Krakowskiej (Politechnika miała wówczas nazwę Wydziały Politechniczne AGH). Ojciec mój wolałby natomiast abym
studiował hutnictwo na Akademii Górniczo-Hutniczej. Wynikało to z faktu, że
z naszego ogrodu – usytuowanego na wzgórzu – widać było doskonale, podczas pogody, jak był budowany kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie – „tu
będzie twoje miejsce pracy” – mówił. Zgodnie z życzeniem Ojca zostałem studentem Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej.
Pierwszy rok studiów
Uczelnia zrobiła na mnie imponujące, ale również trochę przytłaczające
wrażenie. Ogromna ilość budynków, szczególnie Gmach Główny z pięknym
holem i aulą, znaczna ilość sal wykładowych, katedr, zakładów naukowych
i laboratoriów. Kadra naukowa, wybitni uczeni, profesorowie, że wymienię –
prof. Walery Goetel, prof. Witold Budryk, prof. Mieczysław Jeżewski, prof.
Feliks Olszak i wielu innych.
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Nasz rok liczył ponad 350 studentów, wśród nich kilkanaście kobiet. Podzielony był na oddziały: Rok IA i Rok IB. Z kolei każdy oddział posiadał sześć
grup, i około 30 studentów. Przyjęci studenci byli w różnym wieku, od 18-tego
do 40 roku życia. Skończyli różne szkoły średnie: licea ogólnokształcące, technika hutnicze, chemiczne, mechaniczne, kursy przygotowawcze. Zatem poziom
wiedzy był różny. Studenci po technikach dobrze radzili sobie z chemią, po
technikum hutniczym z rysunkiem technicznym, z przedmiotami fachowymi.
Natomiast studenci po liceach ogólnokształcących lepsi byli z nauk politycznych, języka obcego, częściowo z matematyki czy fizyki.
Mieliśmy na roku pewną grupę studentów zagranicznych. Najliczniejsza to
grupa Koreańczyków, z Korei Północnej, przeważnie weterani wojenni. Byli
bardzo ambitni i pracowici ale słabo przygotowani. Było również kilku studentów z Bułgarii w tym dwie studentki.
Warunki do nauki miałem w zasadzie dobre. Byłem na utrzymaniu rodziców, mieszkałem w domu rodzinnym w Wieliczce, we własnym pokoju. Na
studia do Krakowa dojeżdżałem pociągiem, co było trochę uciążliwe, szczególnie w zimie. Dojazdy te miały czasem przyjemne momenty – w umówionym
wagonie spotykali się studenci i studentki dojeżdżające z Wieliczki na różne
uczelnie do Krakowa. Atmosfera podczas jazdy była tutaj zawsze ciekawa, często wesoła. Powroty były jednak czasem uciążliwe. Jeżeli zajęcia na uczelni kończyły się dopiero po południu około godz. 18 lub 19, to do domu wracałem
o godz. 20 lub 21. Tymczasem trzeba było przygotować zadania na następny
dzień z matematyki lub fizyki – a na drugim roku z mechaniki lub wytrzymałości materiałów. Na sen było bardzo mało czasu.
Początkowe miesiące okazały się bardzo trudne. Pierwszy rok rozpoczynał studia już we wrześniu, podczas gdy wyższe lata – w październiku. Tempo
zajęć, szczególnie wykładów było bardzo intensywne. Trzeba było być bardzo
uważnym i skupionym, aby nadążyć za tokiem wykładu, równocześnie robiąc
notatki. Później w wykładanego przedmiotu były ćwiczenia, przeważnie prowadzone przez asystentów. Były momenty, że chciałem zrezygnować ze studiów,
uważając że nie podołam wymogom.
Najwięcej problemów miałem przy nauce geometrii wykreślnej, rysunku
technicznego oraz chemii. Tymczasem chemia stanowi podstawę procesów
metalurgicznych, musiałem tutaj dołożyć szczególnie wiele starań. Katedry
matematyki, fizyki, chemii prowadziły konsultacje ze swoich przedmiotów. Kilkakrotnie z nich korzystałem w przypadku fizyki i chemii. Z matematyką jakoś
sobie radziłem. Przedmiot ten wykładał prof. Jerzy Górski, wybity matematyk
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i znakomity wykładowca, fizykę prowadził mgr Józef Kalisz, również bardzo
dobry specjalista, natomiast chemię dr Emil Zieliński, bardzo wymagający –
również znakomity. Z fizyką i chemią po jakimś czasie zacząłem sobie również
radzić dzięki wspomnianym konsultacjom i świetnym podręcznikom. Fizyka –
prof. M. Jeżowskiego i Chemia prof. Bielańskiego.
Z lektoratu języka rosyjskiego byłem zwolniony w pierwszym semestrze.
Tego języka uczyłem się cztery lata w liceum. Oprócz wymienionych przedmiotów mieliśmy jeszcze krystalografię, którą wykładał mgr inż. Józef Chojnacki, w przyszłości profesor, później, na drugim semestrze mieliśmy z tego
przedmiotu ćwiczenia. Metalurgię ogólną prowadził prof. Feliks Olszak. Był to
pierwszy wykład związany z metalurgią, szczególnie interesujący dla studentów
po licach ogólnokształcących. Mieliśmy również zajęcia z marksizmu, prowadzone przez dr Tadeusza Hanuszka. O studium wojskowy napiszę w osobnym
podrozdziale.
Dyscyplina na zajęciach była bardzo duża. Na wykładach z fizyki i chemii byliśmy odpytywani z treści poprzedniego wykładu. Starosta roku (student)
każdorazowo sprawdzał obecność. Osoby, które opuściły zbyt dużo godzin
bez usprawiedliwienia dostawały od Komisji Dyscyplinarnej upomnienie bądź
naganę, a czasem nawet potrącenie ze stypendium. Stypendia otrzymywała
większość studentów (rzędu 300–400 zł). Ja dostawałem stypendium częściowe
będąc już na trzecim roku, ponieważ wielu uprawnionych odpadało po drugim
roku studiów.
Dzięki olbrzymiej determinacji i wysiłkowi pierwszy rok studiów ukończyłem zdając wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. Nabrałem pewności
siebie, nie miałem już zamiaru rezygnować ze studiów. Po rozpoczęciu wakacji
w lipcu, wyjeżdżaliśmy na pierwsze praktyki do różnych hut. Ja wybrałem Hutę
Ferrum w Katowicach. Był to zakład o niepełnym cyklu produkcyjnym, posiadał stalownię martenowską, walcowanie rur, walcowanie blach i śrubiarnię. Specjalizował się w produkcji rur i zbiorników ciśnieniowych. Pobyt tutaj stanowił
dla mnie pierwsze spotkanie z hutnictwem, dawał mi wyobrażenie o problemach i trudach pracy w tej dziedzinie.
Drugi rok studiów
Drugi rok studiów był równie trudny jak pierwszy. W miejsce matematyki i fizyki doszły nowe przedmioty jak mechanika techniczna, wytrzymałość
materiałów, termodynamika, oraz przedmioty zawodowe: opałoznawstwo, części maszyn, ponownie metalurgia. W miejsce chemii ogólnej mieliśmy chemię
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fizyczną. Mechanikę wykładał prof. Mieczysław Damasiewicz, wybitny specjalista w tej dziedzinie, dokładny, systematyczny, lecz trochę nerwowy. Krążyły
o nim wieści, że jeżeli student na egzaminie głupią odpowiedzią Go zdenerwuje,
to jego indeks wylatuje przez okno. Natomiast wytrzymałość materiałów wykładał mgr inż. Zygmunt Zieliński. Wykład prowadził jasno i przejrzyście. Był jednak niezwykle surowy i wymagający. Około 40% studentów, po drugim roku,
nie zdało egzaminu z wytrzymałości materiałów i musieli mury Uczelni opuścić.
Niestety mnie również się nie powiodło w pierwszym terminie. Musiałem zdawać egzamin poprawkowy we wrześniu. Składał się z części pisemnej
i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego było zdanie wypracowania pisemnego. Podczas jego sprawdzania okazało się, że cztery zadania
miałem dobrze zrobione, natomiast w piątym popełniłem błąd w obliczeniu
końcowym. Pomyłka nastąpiła przy obliczeniu na suwaku. W tamtych latach
nie było jeszcze kalkulatorów. Obliczenia na suwaku były mozolne i łatwo było
o pomyłkę. Na moją nieśmiałą uwagę, że przecież jest wszystko dobrze zrobione, tylko jeden nieszczęsny odczyt, egzaminator odrzekł: „Tak, ale most się
zawalił”. Zadanie nie zostało zaliczone, ale pozostałe cztery miałem dobrze
zrobione i egzamin zdałem.
Na suwakach musieliśmy liczyć od początku drugiego roku. Wprowadził ten
obowiązek pan starszy asystent z wytrzymałości materiałów. Na pierwszych ćwiczeniach z tego przedmiotu zarządził: „ od następnych zajęć wszyscy mają mieć
suwaki i umieć na nich liczyć.” Termodynamikę wykładał mgr inż. Kazimierz
Mikuła chemię fizyczną zaś dr Andrzej Staronka. Na drugim roku studiów mieliśmy przedmiot „materiały ogniotrwałe”, o czym wcześniej nie wspominałem.
Przedmiot ten prowadził mgr inż. W. Żeromski – bardzo miły i sympatyczny
wykładowca. Mieliśmy również z tego przedmiotu ćwiczenia prowadzone przez
asystenta. Ćwiczenia te odbywały się w salce w gmachu głównym, na trzecim
piętrze. W salce tej znajdowały się dwie przeszklone gabloty. Wewnątrz, na półkach leżały kształtki ceramiczne o wymiarach od 20 do około 150 mm. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne z przerwą. Po ich zakończeniu wychodziłem
schodami w holu głównym. Schodząc zacząłem odczuwać znaczne obciążenie
w kieszeniach płaszcza (szatnie w holu były w remoncie, na zajęcia trzeba było
przychodzić w okryciu wierzchnim.) Wkładając ręce do kieszeni stwierdziłem,
że owe kształtki z gablot właśnie znalazły się u mnie w płaszczu. Wróciłem do
sali ćwiczeń. Tutaj były już prowadzone zajęcia z nową grupa studentów. Moje
wejście spowodowało ogólne zainteresowanie. Nic nie mówiąc podszedłem do
gablot i powoli zacząłem wyjmować z kieszeni kształtki, układać je na półkach,
co wzbudziło ogólną wesołość studentów i pana asystenta.
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Wakacje po skończonym drugim roku miałem bardzo absorbujące. W lipcu
wyjechaliśmy na miesiąc(cały rok) w ramach Studium Wojskowego na poligon,
w drugim miesiącu natomiast wyjechałem na drugą praktykę wakacyjną. Tym
razem odbyłem ją w Hucie Florian w Świętochłowicach. Wówczas była to huta
o pełnym cyklu produkcyjnym posiadała trzy wielkie piece, co umożliwiło mi
zapoznanie się ze wszystkimi wydziałami (poprzednia Huta Ferrum wielkich
pieców nie posiadała). Z praktyki tej zapamiętałem pewien epizod: załoga
namiarowi na wielkich piecach, nocna zmiana zastrajkowała. Przypuszczalnie
z przyczyn ekonomicznych. Nasz opiekun (było kilku praktykantów) przyszedł
do naszego hotelu wieczorem z apelem, abyśmy zastąpili strajkujących. Nie
odmówiliśmy. Tak więc przepracowałem fizycznie jedną noc podczas tej praktyki. Trzeci miesiąc wakacji – wrzesień – musiałem poświęcić na naukę i egzamin z wytrzymałości materiałów.
Wspomnienia z Zespołu Pieśni i Tańca
Akademii Górniczo-Hutniczej
W trakcie studiów, na drugim roku, zostałem członkiem Zespołu Pieśni
i Tańca AGH. Jak doszło do tego faktu nie pamiętam. Zostałem przyjęty do
orkiestry jako skrzypek. Nauczyłem się grać na skrzypcach jeszcze w szkole
średniej, o czym wcześniej pisałem. Zespół Pieśni i Tańca posiadał wówczas
trzy sekcje:
– Orkiestra składała się z 5-7 skrzypków, kilku trębaczy, kilku puzonistów,
klarnecisty, flecisty, oprócz tego w składzie byli: kontrabasista, pianista i zespół perkusyjny. Warto tu przytoczyć kilka nazwisk: pierwszym
skrzypkiem był M. Szczerski, Z, Rudzki – złota trąbka AGH, W. Wasio
– puzon.
– Chór żeńsko – męski 35-40 osób, w większości studentki i studenci
Wydziału Ceramicznego. Solistami byli wówczas Wiesław Ochman,
późniejszy wspaniały, światowej sławy śpiewak operowy. Był studentem, później absolwentem Wydziału Ceramicznego. Drugim solistą był
S. Stysz, występował w Operze Wrocławskiej.
– Balet – składał się z 6 par tanecznych.
Repertuar zespołu to pieśni i tańce ludowe, pieśni górnicze, serenady i pieśni operowe. Próby i występy prowadził niezapomniany Wiesław Białowas,
wówczas st. Asystent na Wydziale Metalurgicznym późniejszy profesor. Był
bardzo koleżeński, uczynny, świetnie grał na fortepianie.
Baletem zajmował się prof. Marian Wieczysty – znany nauczyciel tańca
w Krakowie. Koncertowaliśmy głównie w środowiskach studenckich jak
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Rotunda, gdzie występowaliśmy w repertuarem pod nazwą „Szafa gra na AGH”,
w zakładach pracy, na naszej Uczelni, podczas różnych świąt jak Dzień Hutnika
w maju, czy Akademii Barbórkowej, która była obchodzona szczególnie uroczyście. W obchodach brał udział rektor, profesorowie i zaproszeni goście (głównie
z górnictwa) oraz studenci. Wszyscy ubrani w galowe stroje górnicze. Kulminacyjnym punktem był obrzęd zwany” skokiem przez skórę”, w trakcie którego
Lis Major (starszy górnik) wprowadzał młodych adeptów (studenci pierwszego
roku) do grona braci górniczej. Podczas tych uroczystości nasza orkiestra i chór
uczestniczyły w obrzędzie grając i śpiewając odpowiednio skomponowane pieśni na tę okoliczność.
Warto również napisać kilka słów o orkiestrze tanecznej AGH. Z orkiestrą tą zetknąłem się po raz pierwszy po Akademii Barbórkowej. Po skończonych uroczystościach oficjalnych rozpoczął słynny Bal. W holu już rozbrzmiewały dźwięki muzyki tanecznej. Prowadzony tą melodią doszedłem do auli na
pierwszym piętrze. Sala przystrojona girlandami, nastrojowe oświetlenie, stoły
uroczyście zastawione. Dostojni goście: Pan Rektor, Profesorowie, zaproszone
osoby z innych uczelni i górnictwa. Pod jedną z bocznych ścian, na podeście,
przy pulpitach z logo AGH prezentowała się wspomniana orkiestra w składzie:
5 saksofonów, 4 trąbki, 4 puzony, fortepian, kontrabas, perkusja. Takiej orkiestry nie miała żadna uczelnia, może nawet w całej Polsce. Repertuar bardzo
nowoczesny, zachodni, jak na owe czasy bardzo odważny. Orkiestra była bardzo
popularna w środowisku studenckim. Niestety nie utrzymała długo swojego
składu. Większość muzyków skończyło już lub kończyło studia i wkrótce odeszli z uczelni.
Bal Barbórkowy odbywał się również w innych salach. Było ich przeciętnie 5-6. Normalnie były to klasy, w których prowadzono zajęcia. Każda miała
piękny wystrój, swój zespół muzyczny, własny bufet. Bawiło się przeciętnie 500600 osób.
W roku 1955 w środowisku akademickim w Krakowie odbyły się eliminacje studenckich zespołów artystycznych. Zwycięzca miał walczyć na szczeblu
centralnym w Warszawie o pierwsze miejsce. Zespół Pieśni i Tańca AGH intensywnie przygotowywał się do tych eliminacji. Wyjechaliśmy na tygodniowy obóz
przygotowawczy do Krościenka nad Dunajcem. Ćwiczyliśmy tu całymi dniami.
Prof. Wieczysty „gonił” balet niemiłosiernie od rana do późnego popołudnia.
Pan rektor wydał sporą sumę pieniędzy na uszycie strojów dla tancerzy, którzy
przygotowywali Mazura z opery Halka St. Moniuszki. Baletowi towarzyszyła
orkiestra i chór. Występ na eliminacjach w Krakowie wypadł niezwykle oka-
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zale, zebraliśmy wiele oklasków. Niestety, mimo to zajęliśmy drugie miejsce – za
Zespołem Góralskim Politechniki w Krakowie. Do Warszawy nie pojechaliśmy.
Kilka lat później, kiedy już pracowałem, czytałem w prasie śląskiej, że Zespół
Pieśni i Tańca AGH występował na festiwalach studenckich w Grecji, później
w Hiszpanii.
Trzeci i czwarty rok studiów
Rozpoczęcie trzeciego roku studiów poprzedzone było koniecznością
wyboru specjalizacji zawodowej. Na Wydziale Metalurgicznym były specjalizacje: wielkopiecownictwo i stalownictwo, przeróbka plastyczna, metalurgia metali
kolorowych, obróbka cieplna i gospodarka cieplna. Wybrałem gospodarkę
cieplną, gdyż ten kierunek był bardo różnorodny technicznie, dawał większe
możliwości pracy w zakładach przemysłowych.
Kierownikiem Zakładu Gospodarki Cieplnej był prof. Roman Andrzejewski, opiekun naszej sekcji, wybitny naukowiec. Był bardzo życzliwy, służył
zawsze studentom swą pomocą. Pracownikami naukowymi i wykładowcami
byli również: mgr inż. Tadeusz Pawlik, mgr inż. Roman Woźniacki, mgr inż.
Kazimierz Mikuła. Ćwiczenia laboratoryjne z pomiarów cieplnych prowadził
mgr inż. Andrzej Kąkiel. Prof. Roman Andrzejewski wykładał technologię ciepła i paliwa oraz opałoznawstwo, natomiast mgr inż. Tadeusz Pawlik – przepływy gazów oraz termodynamikę. Budowę pieców hutniczych oraz obliczenia
cieplne pieców wykładał mgr inż. Tadeusz Senkara, wybitny znawca i teoretyk
pieców grzewczych. W późniejszych latach tak mgr Pawlik, jak również mgr inż.
Senkara zostali profesorami. Elektrotechnikę hutniczą wykładał mgr inż. Eugeniusz Matula, dojeżdżał z Katowic, pracował w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza
i Stali. Patronem Sekcji Gospodarki Cieplnej był prof. Roman Dawidowski, nieżyjący już wtedy od wielu lat wybitny uczony, twórca teorii procesów cieplnych.
Mieliśmy również przedmioty ogólnotechniczne jak maszynoznawstwo,
które prowadził prof. Jan Sentek, części maszyn wykładał mgr inż. Horakowski,
metalurgię surówki prof. Jan Janowski, późniejszy rektor AGH, a także wicepremier rządu RP.
Stosunkowo trudny był przedmiot z budowy pieców hutniczych. Mnie
udało się go zdać w pierwszym podejściu, ale niektórzy koledzy przystępowali
do niego aż do następnego semestru.
Na trzecim roku dyscyplina studiów trochę złagodniała. Nie było już
takiego stresu jak w poprzednich latach. Wynikało to zapewne z faktu, że nie
było takiej presji na terminowość zdawania egzaminów i zaliczeń. Mogliśmy
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z wykładowcami ustalać dogodne daty egzaminów, można je było poprawiać
poza terminami poprawkowymi.
Praktykę wakacyjną po trzecim roku odbyłem w Hucie Pokój w Nowym
Bytomiu. Była to Huta o pełnym cyklu produkcyjnym, specjalizująca się w produkcji blach, prętów i drutu. Nasz opiekun (było kilku praktykantów) zorganizował nam wycieczkę do pobliskiej kopalni „Polska”. Był to mój jedyny pobyt
w kopalni węgla kamiennego, na samym przodku, pozwolił mi ocenić trud i ciężkie warunki pracy górników. Podczas tej praktyki dawałem egzamin z elektrotechniki hutniczej w Katowicach, w prywatnym domu mgr inż. Matuli, z jeszcze
dwoma kolegami z roku. Wraz z rozpoczęciem czwartego roku studiów, przybyło kilka nowych przedmiotów: obliczenia i bilansowanie pieców hutniczych,
technologia ciepła i paliwa, które wykładał prof. Roman Andrzejewski, pomiary
i automatykę mieliśmy z mgr inż. Romanem Woźniackim, remonty pieców hutniczych z mgr inż. M. Schilakiem, walcownictwo i kuźnictwo z prof. Wacławem
Leskiewiczem. Mieliśmy również przedmiot „ekonomika przemysłu”, który
wykładał dr E. Mayro.
Przed rozpoczęciem drugiego semestru czwartego roku powstał kolejny
wybór: kończyć studia wraz z końcem roku czy podejmować studia magisterskie. Nas obejmował jeszcze system: czteroletnie studia inżynierskie i ewentualnie jeszcze rok studiów magisterskich. Następny rocznik miał już system jednolity, pięcioletnie studia z tytułem magistra inżyniera. Zdecydowałem się na
studia magisterskie.
Wspomnienia ze szkolenia w ramach Studium Wojskowego
W trakcie trwania studiów od pierwszego do czwartego roku odbywaliśmy
szkolenia w ramach Studium Wojskowego. Dowódcą był płk Jan Diduch. Celem
tych zajęć było wyszkolenia każdego studenta do stopnia podporucznika lub
porucznika rezerwy. Uczestnikami byli studenci, którzy zostali uznani za zdolnych zdrowotnie do odbycia służby wojskowej. Zajęcia te zastępowały zasadniczą służbę wojskową. Specjalnością szkolenia na AGH była artyleria.
Wykłady odbywały się w salach Studium w gmachu głównym i trwały od
8 rano do 17. Musztra zaś za tym gmachem lub na obrzeżach Krakowa w rejonie Błoń lub Lasku Wolskiego. W salach studium przerabialiśmy przedmioty
teoretyczne jak regulaminy, taktykę, instrukcję strzelania artyleryjskiego (ISA),
budowę różnego rodzaju broni. Zajęcia praktyczne, czyli ostre strzelanie z moździerzy i dział odbywały się na poligonach artyleryjskich. Byliśmy na dwóch
poligonach. Po drugim roku studiów wyjechaliśmy na miesiąc na poligon do
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Gniewkowa (koło Grudziądza). Jechaliśmy pociągiem towarowym, w wagonach
były sienniki wypełnione słomą. W Gniewkowie mieszkaliśmy na obrzeżach
poligonu, w lesie, w namiotach. Tak jak na AGH przerabialiśmy te same tematy
teoretyczne, na poligonie strzelaliśmy z ostrej amunicji z moździeży.
Natomiast po czwartym roku studiów, wyjechaliśmy na drugi poligon,
tym razem do Grudziądza. Mieszkaliśmy w koszarach wojskowych, na poligon
dojeżdżaliśmy samochodami ciężarowymi. Tutaj szkoliliśmy się w obsłudze
i strzelaniu z armat. Na koniec odbył się egzamin, po który dostawało się stopień kaprala podchorążego. Nie zaliczenie tego egzaminu groziło wcieleniem
do zasadniczej służby wojskowej na 2 lub 3 lata. Egzamin zdałem, otrzymałem
stopień kaprala podchorążego.
Będąc już po studiach pracownikiem Huty Baildon w Katowicach, zostałem
kolejny raz wezwany na szkolenie wojskowe, tym razem do Oficerskiej Szkoły
Artylerii w Toruniu. Trwało 3 miesiące, kończyło się egzaminem państwowym,
który zdałem. Po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Państwa dostałem stopień
podporucznika rezerwy. W szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników z różnych uczelni i zakładów pracy.
Studia magisterskie
Studia te rozpoczęły się na drugim semestrze czwartego roku i trwały jeszcze następny rok. Wróciły dawne przedmioty: matematyka, jeden semestr, którą
ponownie wykładał znakomity prof. Jerzy Górski, drugi semestr natomiast prowadził prof. Tadeusz Czarliński. Fizykę wykładał prof. Wierzbicki. Była ona
niezwykle interesująca, gdyż dotyczyła głównie energii jądrowej, a więc reaktory,
cyklotron, elektrownie jądrowe. Ponadto mieliśmy jeszcze modelowanie cieplne
z prof. Romanem Andrzejewskim, zajęcia laboratoryjne z pomiarów cieplnych,
natomiast wybrane tematy z pieców hutniczych wykładał mgr inż. Tadeusz Senkara. Lektorat był do wyboru: z języka angielskiego lub niemieckiego. Wybrałem
język niemiecki, ponieważ byłem tu nieco zaawansowany. Warto tu dodać, że
lektor z języka niemieckiego – mgr Chamuła – był moim profesorem z języka
polskiego w liceum w Wieliczce.
Studia magisterskie nie były już tak intensywne jak w poprzednich latach,
było mniej przedmiotów, mniej godzin wykładowych i ćwiczeń. Soboty mieliśmy wolne, niemniej przedmioty były dość trudne, szczególnie matematyka
u prof. Tadeusza Czarlińskiego, którą zdałem dopiero w drugim podejściu.
Wszyscy magistranci mieli dość wysokie stypendia około 600 zł.
Chciałbym jeszcze opisać jak zdawałem pewien egzamin już po ukończeniu studiów magisterskich, z przedmiotu z czwartego roku. Mieliśmy wówczas
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„ekonomikę przemysłu”, którą prowadził dr E. Mayre. Otóż na wykłady z tego
przedmiotu w ogóle nie uczęszczałem. Dlaczego? Trudno mi to napisać. Przypuszczalnie wykłady odbywały się w późnych godzinach popołudniowych, co
powodowałoby wieczorne powroty do domu do Wieliczki. Na egzaminy z tego
przedmiotu również się nie stawiłem. Zatem bez zdanego przedmiotu z czwartego roku przeszedłem całe studia magisterskie. Przed obroną pracy magisterskiej należało oddać indeks do Dziekanatu Wydziału. Trzeba było w końcu ten
egzamin zdać. Poszedłem więc do Katedry Ekonomii, aby poprosić dr Mayre
o zgodę na zdawanie tak zaległego egzaminu i ustalić termin. Aby dostać się do
gabinetu wykładowcy musiałem zadzwonić przy głównym wejściu do Katedry.
Po chwili drzwi otworzył bardzo elegancki pan. Oświadczyłem mu, że chciałbym rozmawiać z Panem dr Mayre. Elegancki pan oświadczył „to ja”. Przedstawiłem się i zacząłem tłumaczyć w jakiej sprawie przyszedłem. Dość szybko
ustaliliśmy termin egzaminu. Pan doktor zapytał:
– na wykłady to pan nie chodził?
Byłem teraz w pewnym kłopocie, jednak skwapliwie odpowiedziałem, że
chodziłem
– jak to pan chodził skoro w drzwiach mnie pan nie poznał?
Byłem w jeszcze większym kłopocie, odrzekłem że w zasadzie to poznałem, ale nie byłem pewien.
– a notatki z wykładów pan ma?
Odrzekłem, że mam
– to proszę je przynieść na egzamin.
Kiedy w umówionym terminie zasiedliśmy do egzaminu pan egzaminator
rzekł na wstępie
– to pokaż pan swoje notatki…
Podałem zeszyt z notatkami porządnie prowadzony przez Jurka Dudę,
o którym dalej napiszę parę słów. Pan wykładowca obejrzał zeszyt i odrzekł:
– ten zeszyt to ja już widziałem 5 albo 6 razy.
Ale egzamin się odbył z pozytywnym wynikiem.
W ostatnim miesiącu studiów następował wybór tematów prac dyplomowych. Wybrałem temat pracy dotyczący wydmuchu wielkopiecowego, a konkretniej, jego strat przez nieszczelności w nagrzewnicach wielkopiecowych. Praca
wymagała pobranie wielu próbek spalin do analizy na zawartość tlenu. Temat
pracy został zaproponowany przez Dyrekcję Huty Kościuszko w Chorzowie.
Po skończeniu studiów wyjechałem więc na 3-miesięczną praktykę dyplomową
do Chorzowa. Razem ze mną wyjechał dwóch kolegów z sekcji, tak że mieszka-
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liśmy razem w trójkę w hotelu pracowniczym. Na hucie dostałem własne biurko
w pokoju, gdzie mieściła się część kadry kierowniczej wielkich pieców.
Praktyka dyplomowa przeciągała się, ponieważ laboratorium cieplne nie
miało możliwości przerobowych, aby szybko wykonać wymagane analizy spalin.
Z tego powodu praktyka trwała o miesiąc dłużej. Także pisanie pracy dyplomowej przeciągało się. Mój promotor prof. Andrzejewski podczas konsultacji
rozbudował tematykę, podając odpowiednio literaturę w języku niemieckim,
którą Biblioteka Główna musiała sprowadzać z Niemiec. Do tego doszły problemy z tłumaczeniem, moja znajomość niemieckiego okazała się niewystarczająca. Pojawiły się również problemy zdrowotne. Ostatecznie dyplom obroniłem w lutym 1960 roku z dobrym wynikiem. Pracę zawodową rozpocząłem
w marcu w Hucie Baildon w Katowicach.
Chwila refleksji
Kończąc to opracowanie chciałbym się podzielić pewnymi refleksjami na
temat odbytej nauki.
Otóż studia inżynierskie, a szczególnie metalurgiczne są bardzo trudne
i pracochłonne. Wynika to z faktu, że wymagają one obszernej wiedzy, tak nauk
podstawowych – jak chemia, chemia fizyczna, termodynamika, fizyka, matematyka, ale również z dziedziny nauk technicznych – jak elektrotechnika, energetyka, mechanika, maszynoznawstwo a współcześnie również informatyka. Ta
duża różnorodność tematyki powoduje, że studia są mocno nasycone znaczną
ilością przedmiotów, jak również wykładów i ćwiczeń. Stąd też duża liczba egzaminów i zaliczeń na każdy koniec semestru. Bywały semestry, które kończyły się
aż pięcioma egzaminami. Sesje były bardzo pracochłonne, ale także stresujące,
szczególnie na pierwszym i drugim roku. Przykładem takich sytuacji była tak
zwana „giełda”, czyli grupa studentów nerwowo oczekujących przed gabinetem
egzaminatora, wzajemnie się jeszcze edukując ze zdawanego przedmiotu. Moi
koledzy z uczelni humanistycznych zdawali dwa lub trzy egzaminy na zakończenie semestru. Poziom wykładów i ćwiczeń, jak również poziom wymagań
były bardzo wysokie. Uczelnia starała się wspierać studentów w zdobywaniu
potrzebnej wiedzy. Katedry i Zakłady Naukowe prowadziły konsultacje z niektórych przedmiotów dla słabszych studentów. Biblioteka Główna była dobrze
zaopatrzona w skrypty, podręczniki, książki i czasopisma naukowe.
Większa część studentów mieszkała w domach studenckich, popularnych
„akademikach”, częściowo zlokalizowanych blisko uczelni – przy ul. Reymonta,
lub nieco dalej – na Zakrzówku. Z opisanych sytuacji można jednak wycią-
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gnąć wniosek, że pomimo wielu problemów, jeżeli student bardzo chciał dobyć
dyplom, to na pewno mógł tego dokonać.
Sukcesy i przyjaźnie
Po zakończeniu studiów zdecydowana większość absolwentów rozjechała
się po Polsce, do swoich rodzinnych miejscowości lub do miast, w których zdobyli pracę. Najwięcej wyjechało na Śląsk do tamtejszych zakładów, część zatrudniła się w Hucie Leona w owej Hucie.
Pewna grupa pozostała jednak na Akademii i konturowała dalej pracę
naukową i dydaktyczną. Wymienić tu trzeba Annę Kosińską – Frydrych, Roberta
Szyndlera, którzy awansowali do stopnia profesora. Ponad to stopni naukowych
dopracowali się: Tadeusz Rybka, Roman Kubisiak – działacz AZS-u, Elżbieta
Leśniewska, na Politechnice w Częstochowie Tomira Brożyńska – Szemberg, na
Politechnice Śląskiej – Kazimierz Kopeć.
Najwięcej absolwentów ulokowało się w Hucie Baildon w Katowicach.
Znaleźli tutaj pracę: Jerzy Duda, Kazimierz Kopeć, Andrzej Fałda, Franciszek Kopeć, Jan Najbar i ja – Jerzy Pabian. Jeżeli dodać tutaj nazwisko Rudolfa
Hanusa, absolwenta z poprzedniego roku, to można powiedzieć, że stanowiliśmy „mocną” grupę. Większość z nas objęła z biegiem czasu stanowiska kierownicze, Rudolf Hanus został dyrektorem ds. inwestycyjnych. Zawiązały się
między nami bliskie stosunki koleżeńskie. Największe osiągnięcia miał Kazimierz Kopeć. Już jako student wykazywał się niezwykłymi zdolnościami, szczególnie w matematyce. Od kolegów Koreańczyków nauczył się języka koreańskiego i urdu. W późniejszych latach pracował jako wykładowca na Politechnice
Śląskiej, tutaj zrobił doktorat na temat pomp do pompowania ciekłych metali.
Wykładał informatykę.
Również bardzo zdolnym studentem był Jerzy Duda, niezwykle dokładny,
wręcz pedantyczny, wykonywał doskonale notatki z wykładów, które później
krążyły między studentami w czasie sesji egzaminacyjnych. Napisał swoje wspomnienia w periodyku „Vivat Akademia” nr 4 – 2010. Na Hucie Baildon pracował kilka lat, był kierownikiem Oddziału Gazowego, później przeniósł się do
Opola, gdzie pracował w szkolnictwie.
Franciszek Kopeć był kierownikiem zmiany na walcowni bruzdowej.
Miał bardzo trudną pracę. Wydział walcowni był przestarzały, praca ciężka
i niebezpieczna.
Andrzej Fałda został kierownikiem Wydziału Obróbki Cieplnej. Bogusław
Kwiecień pracował w hucie Lenina. Awansował tu na dyrektora technicznego.
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Tadeusz Kusina, zdolny, niezwykle ofiarny student. Dojeżdżał na akademię
z Koźmic. Z Koźmic dochodził piechotą do Wieliczki, a stąd dopiero pociągiem do Krakowa. Często jeździliśmy razem. Znajdował jeszcze czas i siły, aby
grać w reprezentacji AGH w siatkówce. Po studiach pracował w Hucie Zawiercie. Awansował na dyrektora, niestety przedwcześnie zmarł.
Trzeba również wspomnieć o studenckim małżeństwie, zawartym między
Anną Wójtowicz i Mieczysławem Piątkiem w czasie trwania studiów. Obydwoje
bardzo zdolni i pracowici, radzili sobie na studiach bardzo dobrze. Anna, moja
koleżanka z liceum w Wieliczce została po studiach na AGH, pracowała jako
pracownik naukowy w Katedrze Metaloznawstwa, później przeniosła się na
Politechnikę w Krakowie. Mieczysław wkrótce po skończeniu studiów przedwcześnie zmarł. Był projektantem w biurze projektów w Krakowie.
Ze swojej strony chciałem dodać, że po skończeniu studiów cały okres
pracy zawodowej spędziłem w Hucie Baildon w Katowicach, pracując w biurze konstrukcyjnym, w którym awansowałem przed emeryturą na zastępcę kierownika. Nie spełniło się życzenie mojego ojca, który chciał abym pracował
w Hucie Lenina w Nowej Hucie. Próba zatrudnienia w tej Hucie nie udała się.
Jerzy Pabjan

Jan Toczek

Dlaczego należę do SW AGH?

30 czerwca 1958 roku obroniłem pracę magisterską pt. „Tarcie i smarowanie przy walcowaniu folii aluminiowej”. Opracowałem ją w oparciu o badania i próby przeprowadzane w Kętach w budowanym nowym zakładzie przetwórstwa aluminium, a więc zgodnie z wyuczonym zawodem technologa metali
nieżelaznych.
Produkcja Zakładów Metali Lekkich „Kęty” rozpoczęła się w roku 1953
w Wydziale Odlewni. Drugim wydziałem produkcyjnym była Walcownia Folii,
którą uruchomiono w 1956 roku. Właśnie w tym wydziale znalazłem zatrudnienie od 15 lipca 1958 roku jako walcownik. Awansując dość szybko, poznawałem wielu absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspominam ożywioną współpracę z uczelnią w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Przez 14 lat mojej pracy na stanowisku kierownika trzeciego wydziału, czyli
Prasowni-Ciągarni, wdrażaliśmy do produkcji nowe technologie przy współpracy z naukowcami z AGH i z Instytutu Metali Nieżelaznych – Oddział w Skawinie. Uczestnictwo młodych naukowców przy różnych próbach na prasach
i ciągarkach, a nawet walcarkach pielgrzymowych do rur, owocowało nowymi
asortymentami prętów, rur, kształtowników i drutów ze stopów aluminiowych,
głównie do celów specjalnych, z odbiorem wojskowym RPW. W takim klimacie kontaktów łatwo było powołać Zakładowe Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH, bowiem w trzytysięcznej załodze ZML-u pracowało wówczas
ponad 100 absolwentów AGH Kraków. W 1971 roku deklaracje członkowskie
podpisało 46 inżynierów różnych specjalności.
W rywalizacji z dużo liczniejszymi organizacjami TKKF, PTTK, LOK,
SITPH i KTiR w zakresie stwarzania warunków do okresowych spotkań koleżeńskich, podróży do bratnich zakładów, czy własnych wycieczek, Koło SW
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AGH nie miało większych szans. Ograniczono się zatem do wyjazdów indywidualnych, w ramach delegacji służbowych.
Po latach zabrakło zainteresowania i dopingu Dyrekcji Zakładów, aby po
śmierci rzecznika nie dopuścić do całkowitego zaniku działalności Koła SW
AGH. Zaledwie kilku wychowanków AGH opłacało składki członkowskie
i w dniu dzisiejszym jest nas tylko dwóch: Stanisław Listwan i Jan Toczek.
Nie mogę również przemilczeć roli kolejnych Zarządów Głównych SW AGH
w ratowaniu obumierających kół zakładowych i terenowych.
Warto docenić znaczenie obchodzonych kolejnych jubileuszy uczelni,
a nawet rocznic poszczególnych wydziałów, jak również 50-leci immatrykulacji. Na takich uroczystościach odradzają się wspomnienia absolwentów z czasów studenckich i są okazje do powstawania i promowania aktywnych kół SW
AGH. Właśnie moje „spotkanie po latach” z Honorowym Przewodniczącym
SW AGH docentem Kazimierzem Matlem zaowocowało zdopingowaniem
mnie do utworzenia Koła nr 276 „Metalurdzy 1953” oraz do podjęcia próby
reaktywowania koła w Kętach.
Nie udało się jednak znaleźć chętnego do objęcia funkcji rzecznika koła
terenowego w Kętach, pomimo że uzyskałem akcesy kilkunastu absolwentów
z Grupy Kęty i z innych zakładów z okolicy. Uczestnikami takiej próby byli
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goście z AGH doc. dr inż. Kazimierz Matl, prof. dr hab. inż. Hanna Frydrych
i kierowniczka biura SW Teresa Nosal. Przy okazji zwiedzili oni Zakład Badawczo-Rozwojowy oraz nowoczesny wydział Prasowni III, po którym oprowadzał
nas kierownik mgr inż. Jerzy Gellner, absolwent AGH Kraków.
Mam nadzieję, że następnym razem uda się utworzyć Koło Terenowe
w Kętach.
W 2003 roku odbyło się wznowienie immatrykulacji mojego rocznika po
50 latach. Spośród rozpoczynających studia w liczbie aż 250 przyszłych metalurgów, zjechało do Krakowa 42 absolwentów. W następnych latach zdarzały
się pojedyncze kontakty moich koleżanek i kolegów. Np. w 2009 roku z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH odwiedziliśmy tych, którzy podjęli pracę naukową
w Alma Mater.
W numerze 6 „Vivat Akademia” z 2011 roku ukazał się ciekawy artykuł pt.
„Poznały się na AGH”. Są to wspomnienia naszej koleżanki z Bułgarii Penki
Iwanowej Matewy, napisany w oparciu o list do Anny Lejzerowicz-Rożnowskiej.
Nawiązuje ona do artykułu Jerzego Dudy z numeru 4 tegoż periodyku z 2010
roku.
Przemiłą Bułgarkę ja przypomniałem również w rozmowie z kolegą Kazimierzem Matlem (nr 7 „Vivat Akademia”, też z 2011 roku). Nie tylko mnie,
ale i uczestnikom immatrykulacji w 2003 roku utkwiło w pamięci wystąpienie
wzruszonej Penki.
Sentyment do Bułgarów zrodził się u mnie, gdy mieszkałem w Akademiku
przy ul. Reymonta 17 z Petko Ganewem i Iwajło Grigorowem. Potwierdziłem
to w 1966 roku, pierwszy raz spędzając wczasy z żoną w Pomoriu. Zapoczątkowane zostały moje 11-krotne pobyty w Bułgarii nad Morzem Czarnym, ukoronowane nawet przyznaniem mi Honorowego Obywatelstwa Miasta Pomorie.
Dodam, że właśnie tam poczęła się moja córka Iwona (po 10 latach oczekiwań),
późniejsza absolwentka AGH.
W czasie obchodów Jubileuszu 65-lecia SW AGH 22 października 2010
roku 9-osobowa grupa zaplanowała zjazd absolwentów Wydziału Metalurgicznego z rocznika 1953. Uzgodniono termin zjazdu na dzień 22 września 2011
roku z zamiarem zaproszenia Penki. W maju 2011 roku pojechałem do Bułgarii
z kolegą z Francji Andrzejem Wojno. Zatrzymaliśmy się w Sofii, odwiedzając
Penkę. Wcześniej mieszkała ona w Starej Zagorze. Dostatnie życie rodzinne
przerwała jej śmierć męża, więc była zmuszona przenieść się do małego mieszkanka w Sofii. Właśnie wtedy oficjalnie zaprosiłem Penkę do Krakowa.
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Na zjazd założycielski Koła nr 276 „Metalurdzy 1953” przybyło 20
osób. Koszty przelotów Penki z Sofii do Krakowa z Przesiadką w Warszawie
i z powrotem pokryli uczestnicy zjazdu. Swój 10-dniowy pobyt w Krakowie
(mieszkając u serdecznej koleżanki Hanny Frydrych) opisała ona w numerze
6 „Vivat Akademia” z kwietnia 2011 roku.
Rok później pojechaliśmy do Bułgarii w 3-osobowym składzie, a więc
z Rzecznikiem Koła nr 276 prof. dr hab. inż. Hanną Frydrych i rezerwowym
kierowcą Andrzejem Wojno. Po kilku dniach pobytu w Sofii, zabraliśmy Penkę
do moich przyjaciół w Pomoriu. Po drodze zwiedziliśmy Starą Zagorę i 4 dni
spędziliśmy razem nad morzem. Penka wróciła do domu pociągiem z Burgasu
do Sofii.
Lepiej poznaliśmy warunki materialne życia naszej kochanej koleżanki
z Bułgarii i wnioskujemy przyznawanie jej corocznie zapomogi w wysokości
1500 zł, co odpowiada jej dwumiesięcznej emeryturze (2 razy 350 lewa).
W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować Komisji Zapomogowej
przy Zarządzie Głównym SW AGH za wspieranie absolwentki naszej uczelni
– dodam : długoletniej członkini SW AGH. To znacząca pomoc dla niej na
utrzymanie mieszkania i zakup lekarstw.
Druga Bułgarka studiująca z nami, czyli prof. dr inż. Wasilka Kostadinowa-Didzewa, nie utrzymuje z nami tak bliskich kontaktów. Jak zapragnęliśmy spotkać się z nią w Sofii, to telefonicznie poinformowała nas o swojej chorobie
i odmówiła uczestnictwa w spotkaniu.
Trwały poszukiwania adresów i telefonów dalszych absolwentów AGH
z naszego wydziału. Corocznie znajduję kontakt z nowymi metalurgami. Przykładem może być Janina Cicha-Piela. Była to szczuplutka studentka, która po
latach nie chciała spotkać się z nami, twierdząc, że nikt jej nie pozna. Mnie udało
się przekonać Janinę, aby przyjechała do Krakowa na spotkanie z nieliczną grupą
koleżanek i kolegów. Odżyły wówczas dawne wspomnienia, polubiliśmy się od
nowa. Janina zaprosiła nas do Krzeszowic w maju 2013 roku. Kilkanaście osób
uczestniczyło w „małym weselu”. Mogę napisać, że jest to nasz najcenniejszy
„nabytek”. Janina jest głównym sponsorem Koła, dokarmia nas smakowitymi
wypiekami, jest duszą towarzystwa i wspaniałą koleżanką. Niekiedy towarzyszy jej przybrana córka Renata Wacławik-Wróbel, którą traktujemy nie tylko
jako słynną i zasłużoną przedstawicielkę władz Stowarzyszenia Wychowanków
AGH, ale również jako członka wspierającego Koło nr 276.
Szkoda, że nie reagują na nasze zaproszenia: Anna Wójtowicz-Piątek z Wieliczki, Marian Kachel w Józef Filip z Krakowa, Adam Zdybek z Rzeszowa,

Jan Toczek

53

Zofia Jaroń-Bromboszcz z Będzina, Bogdan Sycki z Dąbrowy Górniczej i Konstanty Petrykowski z Legnicy.
Wśród żyjących metalurgów w rocznika 1953 doliczyłem się 10 doktorów,
w tym 4 profesorów.
Po 2 razy w roku spotykamy się w „Krakusie”. W roku 2013 na 60-leciu
Immatrykulacji było 40 osób. To pierwszy przypadek, gdy tylko jeden rocznik z jednego wydziału zorganizował taką uroczystość. Przybyli na nią dostojni
goście: Prorektor prof. Mirosław Karbowniczek, Dziekan Wydziału Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej (czyli dawnego Wydziału Metalurgicznego)
prof. Tadeusz Telejko i Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Maria
Richert. Przypominam, że myśmy studiowali w Sekcjach Metalurgii i Technologii Metali Nieżelaznych należących wówczas do Wydziału Metalurgicznego.
Informacja o tym 60-leciu znajduje się w numerze 11 „Vivat Akademia”
z grudnia 2013 roku.
Dwa lata temu zadzwonił do mnie sąsiad Mariana Kucfira z Elbląga. Opiekował się on domem naszego kolegi i z upoważnienia jego syna mieszkającego
w Australii czytał moje listy wysyłane na święta lub zapraszające na spotkania
metalurgów. Informując mnie o śmierci Mariana i jego żony, powiedział, że
zazdrości nam aktywnej działalności po przeszło pół wieku od zakończenia
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studiów, bowiem w jego uczelni nie spotkał się z takim godnym naśladowania
przykładem.
W ubiegłym roku nawiązałem kontakt z kolegą mgr. inż. Zygmuntem Wilkiem z Kanady. Rozmawialiśmy wiele razy. Został on członkiem naszego koła,
ale do Polski boi się przyjechać. O przyczynach takich obaw może sam napisze?
A może przyleci z Montrealu do Krakowa na Jubileusz 70-lecia SW AGH?
Na ostatnich dwóch spotkaniach pojawili się koledzy: Jan Węgrzynowski i Edward Mroczek. Mogę to skwitować przysłowiem, że „lepiej późno niż
wcale”. Doskonale wkomponowali się oni w nasze towarzystwo. Ciekawy życiorys zaprezentował nam Jan i namawiam go do opisania trudnej drogi zawodowej w czasach komunistycznych.
Na spotkania metalurgów zapraszamy też absolwentów z innych roczników.
Spotkał mnie zaszczyt uczestnictwa w 60-leciu immatrykulacji rocznika 1954.
Kilku absolwentów z tego grona należy już do naszego koła. Pragniemy przyjmować jeszcze młodszych, aby podtrzymywać jak najdłużej kontakty z uczelnią.
Kolejne spotkania koła nr 276 odbyło się 21 maja 2015 roku. Zaplanowano
na nim udział w Jubileuszu 70-lecia SW AGH we wrześniu bieżącego roku
następująco: Kilka osób wpłaciło należne kwoty na udział w uroczystościach
centralnych w auli A0 (18.09.2015) i w Kopalni Soli Wieliczka (19.09.2015).
Reszta członków koła zbierze się w „Krakusie” 18 września (piątek) o godzinie
11. Będzie możliwe krótkie spotkanie wszystkich chętnych uczestników.
Korzystając z okazji, pragnę gorąco podziękować Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH z Przewodniczącym Henrykiem Kopeciem na czele za powierzenie mi przygotowania medali
i innych wyrobów na centralne uroczystości wrześniowe.
Bardzo jestem zadowolony ze współpracy z koleżankami z Biura SW AGH:
Teresą Nosal i Ewą Cichy. Mam na myśli nie tylko okres intensywnej pracy nad
Jubileuszem, ale także 5 lat istnienia Koła nr 276 „Metalurdzy 1953”. Serdeczne
podziękowania, miłe Panie, od Rzecznika Hanny Frydrych i Sekretarza Jana
Toczka.
Jan Toczek
Kęty, 2.06.2015

Zbigniew Tomanek

Pierwsza praca po ukończeniu studiów na AGH

Po pamiętnej dla mnie obronie pracy dyplomowej na studium magisterskim Wydziału Odlewnictwa w dniu 30 października 1958 roku stanąłem wobec
konieczności znalezienia sobie pracy, gdyż nakazy w tym względzie zostały
zniesione decyzją ówczesnych władz. Równocześnie ustalono, że absolwentów
będzie obowiązywać wstępny staż pracy przy wynagrodzeniu 1500 zł brutto.
Moja sytuacja materialna dzięki rodzicom nie wymagała natychmiastowego
podjęcia pracy zarobkowej i dlatego już na wstępie założyłem dwumiesięczny
„urlop” tj. do końca wyżej wymienionego roku.
Poszukiwanie pracy rozpocząłem z I kwartałem 1959 roku, przy czym
interesowałem się szczególnie zajęciem w Cieszynie lub w najbliższej okolicy.
Wynikało to z konieczności zaopiekowania się moją mamą – cieszyniaczką od
pokoleń, dzięki której przeżyłem sześcioletnie zesłanie na Sybir. W wyniku znajomości mojej rodziny i znajomych z Borysławia powiadomiono dyrektora mgr
inż. Świerniaka borysławiaka, który w owym czasie stał na czele Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Górniczych z siedzibą w Bytomiu, że szukam
pracy i gdzie wypadało się zjawić. Wezwany naczelnik działu kadr Zjednoczenia przedstawił mi następujący plan postępowania. Najpierw mam się udać do
Zakładu Budowy Maszyn Górniczych w Gliniku Mariampolskim k/Gorlic,
gdzie mam odbyć wstępny staż pracy z możliwym wynagrodzeniem, a następnie
zostanę przewidziany na stanowisko kierownicze w fabryce PIOMA w Piotrkowie Trybunalskim będącej jeszcze wówczas w budowie. Do fabryki w Gliniku Mariampolskim byłem już zapowiedziany i miałem się tam bezzwłocznie
udać. Ze względu na szacunek, jaki byłem winien dyrektorowi Zjednoczenia
udałem się tam na początku miesiąca lutego 1959 roku, gdzie przez miejscową
kadrę byłem zniechęcany do podjęcia tu pracy, u podstaw czego leżała w ich
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pojęciu złożoność stosowanej technologii, a ponadto dlatego, że czuła się ona
zagrożona przez osobę preferowaną przez Zjednoczenie. Nie dałem naturalnie
natychmiastowej odpowiedzi czy podejmę tu pracę i po około dwóch tygodniach
przesłałem moją rezygnację z przyczyn już na wstępie zasygnalizowanych. Po
odwiedzeniu kilku najbliższych odlewni zostałem ostatecznie przyjęty do pracy
przez Odlewnię Żeliwa „Węgierska Górka” w Węgierskiej Górce. Przydzielono
mi tu zakwaterowanie oraz przyznano kolejowe bilety miesięczne do Cieszyna.
Chodząc z tzw. kartą obiegową słyszałem niezbyt pochlebne opinie o niedawno przyjętym inżynierze. Jeszcze dziś słyszę „bardzo słaby inżynier nie
wyrabia normy na rdzeniarni”. Potraktowałem poważnie tą informację, która
świadczyła o tym, że nie zostały ustalone kryteria przebiegu wstępnego stażu
pracy przez ustawodawcę dla inżynierów. Dlatego pierwszą czynnością jeszcze
w tym samym dniu było opracowanie takiego programu, jaki przedłożyłem
Głównemu Inżynierowi, którym był mgr inż. Hygin Płoszek świeżo przeniesiony na to stanowisko z Przedsiębiorstwa Dostaw Materiałów Odlewniczych
w Tychach. Program ten po nieznacznych korektach został zatwierdzony.
Zawierał zagadnienia związane z technologicznością konstrukcji odlewów oraz
techniczną oceną przebiegu poszczególnych operacji procesu technologicznego
i produkcyjnego. Ustalono także zakres niezbędnych badań laboratoryjnych
i ich cykliczność. Tak określony zakres prac automatycznie nie pozwalał bądź,
co bądź absolwenta wyższej uczelni zatrudniać do wykonywania prac fizycznych. Zwolnił również wspomnianego na wstępie inżyniera od pracy fizycznej,
który otrzymał zadania zgodne z jego kwalifikacjami.
Po trzech miesiącach mianowano mnie mistrzem topialni na Wydziale
Odlewani Rur zwanego pospolicie „Rurarnią”, a po kolejnych trzech miesiącach
powołano mnie na mistrza zmianowego w tym wydziale.
Największą trudność w tej pracy było zdobycie wiedzy o kwalifikacjach
poszczególnych robotników i o miejscach ich zamieszkania. Było to niezbędne
gdyż brygady pracowały z czterogodzinnym przesunięciem zmian, co było
podyktowane niewystarczającą wydajnością czadnic wytwarzających gaz niezbędny do suszenia form i rdzeni. Absencje chorobowe i urlopowe wymagały
szybkiego wyznaczania zastępstw w brygadach i dlatego wiedza, kto jest kto i co
umie oraz gdzie mieszka była niezbędna. Sprawę pogarszał fakt powtarzających
się nazwisk jak Dziedzice, Jopki, Bieguny i in. Mówi się trudno, trzeba się było
tego nauczyć.
Miejscowe zwyczaje były następną dozą wtajemniczenia. Prawdziwe piekiełko powstawało w dniu wypłat. Zlokalizowana naprzeciwko bramy zakładu
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gospoda była dla wielu robotników pokusą nie do przezwyciężenia. Stąd żony,
matki, a nawet siostry i narzeczone czatowały przed bramą, aby przechwycić
niosącego wypłatę delikwenta przed gospodą. Nieudane tego rodzaju łowy były
powodem wnoszenia skarg do mistrza i próśb, aby niektórym nie dawać wypłaty
w tym dniu lub dawać je rodzinie, co należało niestety do kompetencji sądów.
Podczas pracy na zmianach należało baczyć na kompletność obsady na
danym stanowisku pracy. Raz obejmując zmianę stwierdzam brak obsady przy
danym agregacie. Podchodzę bliżej i stwierdzam, że obsada jest, tylko śpi leżąc
pokotem na podłodze. Delikatnie ich budzę i pytam się, dlaczego nie wyspali się
w domu? Jedyną odpowiedzią było: „panie inżynierze my, se myśleli, że na zmianie jest majster Tetłok”. Rzeczywiście tak było, gdyż ten mistrz chory na serce
nie mógł się denerwować. Innym razem na zmianie dziennej dwóch pracowników się bije i to w miejscu, gdzie mogli spaść nawet z wysokości dwóch pięter.
Wołam ich do kantorka i mówię: „widziałem Was w Cięcinie w kościele na mszy
świętej, gdzie ks. Bryndza mówił o miłości bliźniego. Jak wam nie wstyd? A jeśli
księdza nie słuchacie to nie pamiętacie, co mówił I Sekretarz o stosunkach międzyludzkich?” Jak się okazało pokłócili się o przysłowiową miedzę. Na drugi
dzień przynieśli do kantorka coś z zabitego prosiaka celem przeprosin.
Będąc już dobrze po północy, kiedy to przychodzi do mnie mistrz z sąsiedniej odlewni wielce zmartwiony i pyta się czy byłem w minioną sobotę na zabawie dozoru technicznego? Mówię, że nie byłem, gdyż na niedzielę wyjechałem do Cieszyna. To wielce zmartwiło kolegę Czudka i rzecze, że nie ma juz
czegokolwiek szukać w tym zakładzie. Bo inżynierze mówi, urwał mi się film
i fatalnie się zachowywałem na zabawie. Po pierwsze bardzo nieprzyzwoicie
obmacywałem w tańcu dyrektorową Adamcową, następnie ukradłem ze stołu
personalnemu całą butelkę wódki, a na koniec brałem czynny udział we wrzuceniu I Sekretarza do młynówki. Naprawdę moje dni w odlewni są policzone
rzekł płacząc. Czy w tej sytuacji będzie się musiał zwolnić z pracy i patrzy się na
mnie pytającym wzrokiem? W odpowiedzi pytam się kolegi skąd tak to wszystko
wie skoro mu się „urwał film”? Rzecze, że o tym opowiedziała mu jego żona
jak otrzeźwiał. Odpowiedziałem, że może sprawa nie jest aż tak tragiczna, gdyż
żony w takich przypadkach mogą przesadzać. Skoro oczekujesz mojej rady
mówię to jest ona następująca. O zachowaniu twoim w tańcu z dyrektorową to
już ani słowa. Personalnemu kup zabraną z jego stołu wódkę i powiedz, że tylko
ją pożyczyłeś. Co się tyczy wrzucenia do młynówki I sekretarza to idź do niego
i powiedz mu, że nie chciałeś go wrzucić do młynówki, ale że go broniłeś przed
wrzuceniem. Na następnej nocnej zmianie nie poznałem Czudka. Uśmiechnięty
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promieniał z zadowolenia. Za pana poradą kupiłem personalnemu pół litra i mu
wręczyłem. Wcale nie wiedział, że mu zwinąłem flaszkę. Skoro przyniosłeś to
wypijemy razem na nasze zdrowie powiedział. Wizyta u I-go sekretarza trochę
się przeciągnęła, gdyż miał egzekutywę. Jak wyszedł od razu mi podziękował za
obronę przed wrzuceniem do wody. I w taki to oto sposób kolega mistrz odzyskał humor i pozbył się wyrzutów sumienia.
Kierownik Rurarni mgr inż. Michał Zarwański nie o wszystkich zdarzeniach jak powyższe był informowany. Szereg drastycznych sytuacji do załatwienia powierzał swemu zastępcy Leonowi D. Miałem i ja kłopot z tym człowiekiem gdyż przypuszczał, że jestem pretendentem do jego stanowiska. Próbował
podrywać mi autorytet wśród pracowników pokazując niektórym moje zapiski
w tzw. „szychtówce”, jako mało czytelne, a o czym mi natychmiast donieśli.
Od tej chwili moje raporty pisałem pismem technicznym. Jak to nie pomogło
powiedziałem ww. Leonowi, że poinformuję pokrzywdzonych, w jaki sposób
dzieli przydziały mleka i mydła. Pomogło. Odwrotnie w kantorku znalazła się
flaszka wódki i zostałem jego kolegą, tym bardziej, że poinformowałem go, że
nie mam zamiaru dokonać żywota w tym zakładzie.
Do wspomnianego kierownika zwracały się panie zatrudnione w tzw.
„powrósłowni”1), że napastuje je niejaki brygadzista S. co czyni bardzo nachalnie. Pan Michał poprosił mnie abym miał większe baczenie na tego człowieka,
tym bardziej, że widywany jest często w stanie nietrzeźwym. Jak go spotkałem raz wychodzącego z gospody chwiejnym krokiem przypomniałem mu, że
ma służbę na drugiej zmianie. Otrzymałem od niego następującą odpowiedź:
„inżynierze spokojna głowa, oto idę do domu, coś zjem jeszcze na babę wlezę
i będę na szychcie”. Nie wiedziałem wówczas, że S. swoim towarzyszom od
picia wlewał na pożegnanie do kieliszka czysty spirytus, którego ćwiartkę przy
sobie nosił. Jak wychylili ostatni toast i pospadali pod stół wówczas odchodził,
jako zwycięzca tego spotkania.
Swego czasu otrzymałem od ojca mały magnetofon, o którym powiedziałem panu Stokłosie, do którego zadań należało notowanie urobku i dniówek
poszczególnych pracowników i brygad. Prosił mnie abym to urządzenie przywieźć z Cieszyna, gdyż sam planował podobny zakup, a także sugerował zrobienie, poufnego wywiadu z brygadzistą S. bądź, co bądź sekretarzem oddziałowym partii. Gdy umieściliśmy magnetofon w szufladzie biurka, a mikrofon
ukryliśmy między księgami, w których notowano „szychty pracownicze”, Stokłosa przekazał wiadomość, aby brygadzista S. zjawił się w kantorku. Gdy przywołany przyszedł zadaliśmy mu pytanie, „co nam nadchodzący rok przynie-
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sie?”. Był to, bowiem tydzień przed świętami Bożego Narodzenia 1960 roku. Po
pewnym wahaniu usłyszeliśmy odpowiedź: „zarobki isto pójdą na dół, wągla
będzie o jedną tonę mienij i dwa święta znikły”. Zmniejszono, bowiem wówczas
deputat węgla w naturze z 4 do 3 ton oraz uległy likwidacji święta Trzech Króli
6 stycznia oraz Wniebowzięcia Matki Boskiej 15 sierpnia. Jak odegrałem głośno
powyższą odpowiedź jej autor oniemiał. Był to, bowiem jego głos, ale unoszący
się z szuflady. Pan Stokłosa w komentarzu powiedział: „widzicie S. powiedzieliście szczerze, co myślicie i co się wam chwali, jednakże nie chciałbym być
w waszej skórze jak o tym się dowie I sekretarz Zakładu”. Chodził później ów
brygadzista za mną prosząc abym tą wypowiedź skasował, co też uczyniłem.
Jeszcze wiele było zdarzeń u tego pierwszego pracodawcy, o których trudno
się rozpisywać. Nadmienię tylko, że cytowany wyżej kierownik Rurarni posiadał
z demobilu wojennego motocykl marki Zündapp Sahara o pojemności silnika
typu bokser 750 ccm, który po odnowieniu wzbudzał powszechną sensację.
Razu pewnego zabrał mnie na wyjazd do Krakowa. Gdy zatrzymaliśmy się na
parę minut w Andrychowie nie mogliśmy dojść do pojazdu otoczonego przez
zbiegowisko gapiów. Z uwagi na wymieniony motocykl Pan Michał „królował”
w sekcji motorowej odlewni.
Nie brakowało też wśród dozoru nie zawsze cenzuralnych dowcipów. Jedną
z nich dla przykładu załączam pod tekstem.
Na ostatnie trzy miesiące pracy w Odlewni zostałem oddelegowany do dyspozycji głównego technologa mgr inż. Stanisława Fitty – dużego kalibru znawcy
odlewnictwa. Pracowałem wówczas przy ustalaniu norm pracy technicznie uzasadnionych gdyż operacje towarzyszące procesowi powstawania rur o zróżnicowanych średnicach w tym kielichowe i kołnierzowe były mi dobrze znane. Jeden
z pracowników Głównego Technologa świeżo ożeniony odpowiedział na moje
zapytanie gdzie spędzi najbliższe święta? Odpowiedź była krótka „w ciasnym
kółku własnej żony” – chodziło o kółko rodzinne.
Odchodząc do pracy w Zakładach Elektromaszynowych CELMA w Cieszynie na zasadzie „porozumienia stron” zostałem wezwany do dyrektora
dotychczasowego pracodawcy Władysława Adamca. Powiedział mi m.in., że
za pewne kłopoty, jakie miałem to mnie przeprasza gdyż (jego słowa): „pracownicy i ludzie się tu sami rządzą, a ja tylko nadaję formę tym rządom”. Był
w mojej ocenie bardzo dobrym dyrektorem.
Oddział Powrósłowni strugał wełnę drzewną z kłód miękkiego drewna.
Z której na specjalnych, mechanicznych kołowrotkach pleciono tzw. powrósła
o kilku średnicach. Służyły one do wyrobu zróżnicowanych wymiarowo rdzeni,
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jako podkład dla plastycznej masy rdzeniowej nakładanej na tzw. toczaku. Taki
rdzeń po wysuszeniu odtwarzający w formie średnicę rury i po jej zalaniu nie
hamował naturalnego skurczu metalu dzięki wymienionym powrósłom i ułatwiał wybijanie odlewu z formy.
Zbigniew Tomanek
PS
Relacja mistrza F. Setli
W Cieńcinie, na któregoś tam świętego był wielki odpust. Z tej też przyczyny dużo księży się zjeżdża i jak poodprawiają liczne nabożeństwa to też po
tym dobrze sobie pojedzą.
Jeden też ksiądz przyjezdny woła swego woźnicę i mówi Francek zaprzęgaj jedziem do dom. W związku z tym jadę przez wieś, pole i las. I tak jak się
księdzu dobrze pojadło tak i mu się zachciało. Mówi ksiądz Francek masz tu
„giewonta” i zakurz se, a ja pójdę za krzoczek. Francek wykurzył tego księdzowego „giewonta” i chycił się swego „sporta”, a księdza jak nie ma to nie ma.
Myśli Francek trzeba księdza szukać i poszedł w tym kierunku, co duchowny
i w pewnym miejscu za krzoczkiem ktoś stęka och, och. Podchodzi Francek
bliżej i mówi „księżulku jak se te swoje klejnoty rodzinne przydeptało to jakoż
wstaniecie?”.

Jan Węgrzynowski

Moje perypetie w pracy jako absolwenta AGH
– koło SW AGH „Metalurdzy 1953”.

Urodziłem się w 1932 roku. Studia ukończyłem w 1957 roku o specjalności
Metalurgia Surówki. Chciałem wrócić na Śląsk, gdzie pracowałem przez trzy lata
jako górnik w Kopalni „Concordia” w Zabrzu. Pod namową mojej dziewczyny,
a obecnej żony, pozostałem w Krakowie. Na uczelni zgłaszaliśmy, gdzie kto
będzie pracował. AGH spisywało umowę z zakładami pracy dla nas. Zgłosiłem
się do Huty im. Lenina. 15 października 1957 roku przyjął mnie dyrektor administracyjny (nie pamiętam nazwiska). Oświadczył, że nie ma miejsca w hucie
– za późno przyszedłem, jednym słowem nie może mnie przyjąć. Odpowiedziałem, że idę na Uczelnię, bo od niej otrzymałem skierowanie, a Wasza huta spisywała z nią umowę. Zabrałem skierowanie i wychodzę, a wówczas pan dyrektor
zawołał, że mnie przyjmie na stanowisko garowego. Zadzwonił do Kierownika
Wydziału Wielkie Piece, inż. M. Folfasińskiego i oświadczył: „przysyłam ci młodego inżyniera, masz go zatrudnić jako garowego”. Gdy wyszedłem do sekretariatu, sekretarka oświadczyła, że dlatego mnie tak szorstko potraktował, gdyż
nie tytułowałem go „panie dyrektorze”.
Na Wydziale Wielkich Pieców załatwiłem formalności przyjęcia. Skierowano mnie do inż. Cz. Drożdża, który był kierownikiem Oddziału Wielkich
Pieców. Miał dylemat, co ze mną zrobić, za garowego mnie nie posłał. Pełniłem obowiązki dyspozytora zmianowego, potem zastępowałem mistrzów
na Oddziale Maszyn Rozlewniczych i na Oddziale Wsadu. Przymierzali mnie
do pracy na Wsadzie, gdzie kierownikiem był p. Michalec. Człowiek tępy, ale
o dużych ambicjach – taki cwaniak krakowski. Wiele czynności za niego wykonywałem. Kazał mi przychodzić do pracy tylko na rano, od 6 do 14. Pomocny
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mu byłem do wszelkich czynności, które do niego należały. Bał się uczestniczyć w tzw. operatywkach, więc go zastępowałem. Nie umiał sobie obliczyć ile
ma materiałów wsadowych na składowisku, tj. rudy różnego gatunku, kamienia
wapiennego, koksu itp. Zorientował się jednak, że mogę mu zagrozić na jego
stanowisku, więc odesłał mnie ponownie do inż.Cz. Drożdża.
Rok wcześniej rozpoczęli pracę na wielkich piecach koledzy: T. Olek, Stanisław Czosnyka, Andrzej Kośmider i Jan Motyka. Wszyscy pełnili obowiązki dyspozytora zmianowego, a inż. T. Olek był podmiennym mistrzem wielkiego pieca.
Z inż. Cz. Drożdżem stosunki moje układały się dobrze. Abym mógł więcej zarobić, zaproponował mi stanowisko nagrzewnicowego. Chętnie z tego
skorzystałem i poszedłem pracować na zmiany do inż. Leszka Króla – w tym
czasie był kierownikiem zmiany.
Gdy uruchamiano 4. wielki piec, awansowałem na mistrza zmianowego. Tu
zorientowałem się, że starzy mistrzowie z awansu społecznego obawiają się nas
młodych inżynierów o swoje stanowiska. Pomimo, że wiele czynności usprawnialiśmy, opinie o nas były negatywne, głównie z partii i związków zawodowych.
W tym czasie poznałem p. Alfreda Miodowicza. Był nagrzewnicowym –
taki miał angaż – i udawał robotnika. Jak się potem dowiedziałem, kończył
studia w Moskwie jako socjolog. Jego praca na Wielkich Piecach była kolorowa.
Jeśli w ciągu roku przepracował 6 miesięcy, to było dobrze. Jego główne czynności to praca w komitecie partyjnym lub jako kontroler domów wczasowych,
obozów młodzieżowych itp. Pisał wszelkie referaty sekretarzom partii w HiL.
Miał słabość do dziewcząt. Ze swoich przywilejów korzystał bardzo często.
Bywało, że nie przychodził do pracy po kilka dni, zgłaszając, że jest u sekretarzy
partii. Gdy go na tym przyłapałem – Sekretarz Komitetu Fabrycznego huty
mnie przepraszał. Usprawiedliwianie nieobecności p. Miodowicza w pracy na
Wielkich Piecach załatwiał Kierownik Wydziału,bo ja byłem nieugięty.
Pewnego razu będąc na WP-4, gdzie pracował p. Alfred, otrzymałem telefon. Usłyszałem głos podenerwowanej kobiety. Usłyszałem takie uwagi odnośnie p. A. Miodowicza, że aż zaniemówiłem. Kobieta owa myślała, że rozmawia
z p. Miodowiczem. Nie pozwoliła sobie przerwać krzyku. Wreszcie, gdy udało
się ją trochę udobruchać, przeprosiła mnie, ale swoje już przekazała, m.in. to, że
„przedstawiciel młodzieży HiL” kwalifikował młode dziewczyny do pracy przez
łóżko. Tak też postąpił z jej córką. Dla działaczy partyjnych w tych czasach nie
było dyscypliny.
Socjalistyczną Dyscyplinę Pracy (była taka ustawa), poznałem w 1951 roku
pracując w kopalni. Za 3 nieobecności w pracy szło się do sądu i człowiek był
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karany grzywną lub więzieniem. Wtedy wybuchł pierwszy w PRL strajk górników w Kopalni Sosnowiec, a załagodził go ówczesny II sekretarz partii w Katowicach tow. E. Gierek. Wówczas usłyszałem od Ślązaków: „Synek, jo jest Ślązok, obojętnie dlo kogo robia – dla Niemca czy Polaka – robota musza dobrze
robić”.
Gdy w pracy słyszałem od pracowników, że dzięki nim wykształciłem się
(bo tak władza ludowa głosiła), ja odpowiadałem im, że to figę prawda. Zanim
poszedłem do Szkoły, pracowałem w kopalni. To był dla nich zimny prysznic,
ale już zaczęli mówić o mnie innym językiem. Byłem już „ich człowiekiem”.
Zawsze wychodziłem z założenia, że „za dobre wynagradzać, a za złe karać”.
Gdy awansowałem na Kierownika Zmiany, współpraca z ludźmi układała się bardzo dobrze. Moją brygadę dawano za przykład innym. Potrafiłem
krnąbrnych pracowników utemperować. Kierownictwo podrzucało mi ludzi,
z którymi inni kierownicy nie mogli sobie poradzić. Zdarzały się przypadki,
że za wykroczenia dyscyplinarne, czy awarie karałem, wówczas wkraczała do
akcji partia i związki zawodowe. Po linii zawodowej nie miałem żadnych uwag
od przełożonych. Gdy ukarany pracownik odwoływał się do partii i związków
zawodowych. Jako argument podawał, że ja go pobiłem. Rozprawy były bardzo
burzliwe. Nawet moi przełożeni potrafili działać pod wpływem partii. Umiałem
się jednak bronić i swojej racji dochodzić, ponosiłem jednak w inny sposób tego
konsekwencje.
Razu pewnego otrzymałem takiego pracownika, który przeszedł kilka
wydziałów. Przybył do mnie z bardzo dobrą opinią. Jak się okazało, była to fikcja,
aby się go pozbyć. Człowiek ten pracował w estradzie, jak powiedział za jeden
wieczór zarabiał tyle, co ja za miesiąc. Ukończył szkołę cyrkową w Julinku – był
to przepieron i miał znajomości w partii. Gdy po trzech miesiącach nie chciał
podjąć pracy, a mistrz był bezradny w stosunku do niego, sam postanowiłem się
nim zająć. Ubranego w ubranie żaroodporne postawiłem na stanowisku garowego (miał taki angaż i uczył się przez trzy miesiące). Miał pilnować płynnego
żużla. Ten człowiek w ogóle nie wykonał żadnej czynności, jaką miał wykonać.
Ja bez ubrania ochronnego robiłem za niego. Gdy spust surówki z wielkiego
pieca skończył się, ja zdenerwowany powiedziałem mu – gdybym miał takiego
syna jak ty, to wrzuciłbym go do kadzi z płynnym żużlem. Ten człowiek zrzucił ubranie ochronne i poszedł do partii – Komitetu Fabrycznego, Komitetu
Powiatowego, a wiadomość dotarła nawet do Komitetu Wojewódzkiego Partii.
Gdy kierownictwo Zakładu wezwało mnie na rozmowę, dowiedziałem się, że
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to ja chciałem wrzucić go do kadzi. Taką wiadomość dostali od władz partyjnych. Musieli to wyjaśnić i dać odpowiedź władzom partyjnym. Moi przełożeni
nie wierzyli w to, ale były naciski z partii, a przekazał im to robotnik. Na mój
wniosek zwolniono tego człowieka z Wielkich Pieców. Poszedł na inny wydział.
Przekazałem telefonicznie informację, kto to jest i jak się zachowuje.
Przez pół roku wydzwaniał do mnie, przepraszał i prosił abym go przyjął
do siebie, bo się przy mnie dobrze czuje. Był bardzo inteligentny, miał spryt
(był iluzjonistą) i znajomości w partii – umiał z tego korzystać. Aby uniknąć
konfliktu z władzami partii, koledzy doradzili mi, abym zapisał się do PZPR.
Niewiele to pomogło, a dochodziły do tego zebrania z I Sekretarzem Komitetu
Wojewódzkiego Krakowskiego – każdy I Sekretarza Partii Województwa Krakowskiego był członkiem naszej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Często gdy
zabrałem głos na spotkaniu z takim sekretarzem, pytano się kto ja jestem, a na
drugi dzień byłem wzywany na rozmowy z zastępcą kierownika Zakładu dr. inż.
R. Łuczyńskim. Usłyszałem wówczas: „Jak chcesz coś powiedzieć na zebraniu,
to przyjdź, a my ci napiszemy co masz mówić”. Odpowiedź moja była jedna:
„Napiszcie i podpiszcie, a ja oddam kartkę, że to wasz głos”. Od pana kierownika wyszedłem z hukiem.
W latach 70-tych byłem w tzw. kadrze rezerwowej do awansów. Gdy awansowano mnie na wyższe stanowisko, ale nie otrzymałem obiecanej podwyżki,
pozostałem Kierownikiem Zmiany.
W tych latach kierownikiem Zakładu Wielkopiecowego był mój kolega
inż. S. Czosnyka. Do zakładu należały 4 wydziały: Wydział Wielkie Piece, dwa
Wydziały Aglomerowni i Wydział Przerobu Żużla – Granulacja. To był ktoś –
decydował o wszystkim. Po linii zawodowej nie miał do mnie zarzutów, ale pewnego razu powiedział mi: „K…, gdybym miał na ciebie haka, to bym cię zwolnił”.
Taka to była wdzięczność człowieka, którego często ratowałem po awariach, gdy
byłem przesłuchiwany jako świadek w prokuratorze na os. Zgody. Wtedy sekretarzem partii zakładu był tow. Tadeusz Boćniewicz, wychowanek p. A. Miodowicza. Od tego człowieka dowiedziałem się wiele, co władza myśli o mnie.
Z załogą żyło mi się bardzo dobrze. Ludzie koniecznie chcieli mnie wybrać
do władz partyjnych, a nawet związkowych „bo ja się o nich upomnę”. Wybiłem im to z głowy. Przypomnieli sobie o mojej osobie w stanie wojennym, gdy
stawałem w obronie moich pracowników. Tu też dał znać o sobie tow. St. Czosnyka, posądzając mnie o namawianie do strajku, co było nieprawdą.
Gdy uruchomiono uczelnię A. Gierka, nasz starszy kolega inż. L. Król
wybierał się tam. Agitował nas młodszych, aby z nim jechać. Wiedział że ja
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byłem związany ze Śląskiem i namawiał mnie abym tam poszedł. Odpowiedziałem mu, że z tak złośliwym człowiekiem nie będę pracował. Udało mu się
namówić inż. T. Olka i naszego młodszego kolegę St. Sosnowskiego. S. Sosnowski został profesorem, tak jak L. Król, ale nie żyli w zgodzie.
Po uruchomieniu Huty Katowice, kierownictwo Zakładu Wielkopiecowego
HiL usiłowało mnie tam przenieść. Specjalna delegacja Huty Katowice agitowała mnie, aby „do nich jechać”. Znali moje podejście do pracy i zaangażowanie zawodowe. Podziękowałem za awans i zostałem w Krakowie.
Po jakimś czasie kierownik Zakładu inż. St. Czosnyka powiadomił mnie
telefonicznie, żebym zgłosił się do biura, bo mam już wystawioną delegację
do Huty Katowice. Zapytałem go, czy ktoś pytał o moje zdanie w tej sprawie?
Usłyszałem, że to jest „polecenie służbowe”. Delegacji nie odebrałem. Zadzwoniłem do dyrektora naszej huty, dr. inż. Cz. Drożdża – znał mnie z Wielkich
Pieców. Opowiedziałem mu całą historię. Zapytał, „czy pan chce tam jechać?”
Odpowiedziałem mu, że nie. Kierownik St. Czosnyka, został odpowiednio
pouczony przez swojego przełożonego, jednak Stasiu nie dał za wygrane. Jako
mój przełożony pod różnymi namowami partii i organizacji młodzieżowych
robił wszystko, aby się mnie pozbyć i jako „wychowawcę młodego pokolenia”
usunąć z zajmowanego stanowiska i awansować. Podziękowałem im za wspaniałomyślność. W nagrodę w 1976 roku wysłano mnie „w kamasze” na trzy
miesiące. Pomimo, że huta nasza była zakładem zmilitaryzowanym, a nas oficerów rezerwy z produkcji nie brano na przeszkolenia, znaleźli jakiś paragraf, tak
że wylądowałem w Jednostce Wojskowej na ul. Rajskiej w Krakowie. Jednostka
ta miała 6 kompanii w Skawinie. Tam mnie skierowano i przekwalifikowano
z artylerzysty (po studium wojskowym na AGH) na sapera. Jako podporucznik
rezerwy byłem zastępcą dowódcy kompanii saperów.
W wojsku poznałem od podszewki jak wygląda życie oficerów LWP. Uczyłem i przygotowywałem żołnierzy do egzaminu. Gdy moja kompania zdawała
egzamin przed inspekcją wyższych oficerów, byłem sam, gdyż mój szef kapitan
uciekł na chorobowe – ciekawa to była postać. Przeszedł przeszkolenie do walki
w Wietnamie. Wycofał się jednak z wyjazdu na front Vietkongu. Z tego powodu
miał wiele kłopotu. Umiał kombinować, aby nie odpowiadać za ludzi.
W czasie egzaminowania moich żołnierzy szanowna komisja poczyniła mi
kilka uwag. Usłyszeli moją odpowiedź, że ja jestem tutaj na występach jako rezerwista i jestem całkiem innej profesji wojskowej. Byli zaskoczeni, ale mojemu
wojsku dali bardzo dobrą ocenę. Mój wkład pracy wojskowej nie poszedł na
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marne. Mnie pogratulowali, namawiali na pozostanie w wojsku. Dawali stopień
majora, abym został z żołnierzami. Podziękowałem i nie skorzystałem z łaskawości tych oficerów. Po egzaminach okazało się, że na sześć kompanii moja
kompania saperów zdobyła 1. miejsce. Miałem podziękowania i satysfakcję, ale
gratulacje od dowódcy jednostki otrzymał mój kapitan przebywający na zwolnieniu lekarskim. Odpowiednio przeszkoleni żołnierze pojechali do Starego
Sącza, a ja z nimi. Mieszkaliśmy w wagonach na stacji kolejowej w Starym Sączu.
Wojsko zatrudnione było przy przebudowie linii kolejowej Krynica - Kraków
pod trakcję elektryczną. Pełniąc obowiązki oficera dyżurnego w Skawinie miałem dużą satysfakcję, bo żołnierze opowiadali mi o wielu nieprawidłowościach
w wojsku. Z innych kompanii przychodzili do mnie po poradę. Wiedzieli że
nie boję się swoich przełożonych oficerów. To co usłyszałem o wojsku i sam
zaobserwowałem, powiedziałem na pożegnanie generałowi Malinowskiemu.
Był bardzo zaskoczony, tym co mówię. Pomimo tych wszystkich przygód awansowano mnie na porucznika. Otrzymałem gratyfikację pieniężną, a do pracy
poszedł list gratulacyjny. I znowu moi prześladowcy z pracy dostali po nosie. Te
trzy miesiące w wojsku to były dla mnie wakacje, czego nie ukrywałem. Kara dla
mnie znowu im nie wyszła.
Gdy nastały strajki w latach 80-tych, znowu moi pracownicy zwracali się
do mnie o co mają się upominać u władzy i abym im to napisał. Nie napisałem z wiadomych przyczyn, ale powiedziałem o co mają walczyć gdy strajkują.
Znowu dał znać o sobie tow. St. Czosnyka, posądzając mnie o podsycanie strajków. Nic się jednak nie odezwał, gdy zmobilizowałem strajkującą załogę do
wykonywania spustów surówki z wielkich pieców, aby uniknąć bardzo dużych
awarii. Ratując tym samym jego skórę. W tym czasie hasłem Partii było „każdy
członek Partii członkiem Solidarności”, z czego później wycofano się i zaprzeczano, jakoby do niczego takiego nie nawoływano. W tym czasie w Solidarności
na terenie huty działał p. Książkiewicz. Jak się później okazało była to wtyczka
Partii i związków zawodowych p. A. Miodowicza w Solidarności, o czym dowiedziałem się od studentów, którzy strajkowali w hucie. Brał w nich udział również mój syn, student AGH.
Podczas strajków w Hucie Lenina, w budynku administracyjnym służbę
pełniły brygady ORMO i oddelegowani tzw. „aktywiści partyjni”. Zamiast
wykonywać prace na stawiskach pracy, szli „pełnić służbę”, bo tego żądała władza ludowa. Przy suto zastawionym stole spędzali 8 godzin „pracy”. Zostali
uzbrojeni w pocięte kable energetyczne. Byli tam też moi pracownicy: p. Michał
Baran, p. Gustaw Bar, p. Julian Pomiotło, p. Tadeusz Kochański i inni.
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Aktywność ich ujawniła się, gdy do strajkujących hutników dołączyli strajkujący studenci, głównie z AGH. Był wśród nich mój syn.
Władza ludowa wszelkimi sposobami umiała skłócić społeczeństwo. Potem
brygadzista M. Baran przyznał mi rację, mówiąc „jaki ja byłem głupi, aby pałować studentów.” Zrozumiałem to teraz gdy moje dziecko jest studentem. Od
strajkujących studentów dowiedziałem się wiele wiadomości, co dzieje się
w hucie lub innych zakładach pracy. Byli tam synowie osób wysoko postawionych w hierarchii huty.
Od studentów otrzymałem informację, kto to jest pan Książkiewicz i co
robi w Solidarności. Człowiek ten został przewodniczącym związków zawodowych w Hucie im. Lenina po p. A. Miodowiczu, który przeszedł do Warszawy.
W tym czasie miałem starszego pracownika. Nazywał się Wł. Borzym. Miał
dwóch synów po wojsku. Obaj byli zmobilizowani w ZOMO. Od niego dowiedziałem się, że za każdą akcję bijatyki na ulicach otrzymywali ekwiwalent mojego
miesięcznego wynagrodzenia. Tak władza ludowa broniła „sojuszu robotniczo-chłopskiego”. ZOMO-wcy otrzymywali środki odurzające – czasem nie wiedzieli co robią i kogo biją. A oto kilka faktów z mojego życia.
Wracając do domu w klatce schodowej zastałem kilku sąsiadów. Za mną
wpadł uzbrojony po zęby ZOMO-wiec. Dopadł do drzwi do piwnicy i zaczął
walić w nie kałasznikowem. Mówię mu, że tam nikogo nie ma, bo tu jest piwnica. Nie pomogło – nie docierało do niego co mówiłem. Rozbił drzwi, wrzucił
świecę dymną i dopiero wówczas zrozumiał, że to pusta piwnica. Na tego człowieka czekał samochód patrolu ZOMO. Innym razem wracając piechotą z huty
do domu, niedaleko Prezydium, wystrzelono w moją stronę granat łzawiący.
Granat taki zakłada się na lufę kałasznikowa i wystrzeliwuje specjalnymi nabojami – granat leci na odległość ok. 200m. W pracy dostałem polecenie, aby trzymać ludzi w zakładzie. Dostawali nadgodziny, aby tylko nie bić się z ZOMO na
ulicach miasta. Miejscem walk były rejony pod prezydium DRN, pod Krzyżem,
przy Arce i pod domem handlowym Wanda. Walki takie były przykre i krwawe.
Przykładem jest zastrzelenie młodego Włosika, syna mojej pracownicy.
Gdy razu pewnego przyszedłem do pracy, zastałem tylko 2 z 5 istniejących wielkich pieców. Duża część załogi strajkując siedziała w świetlicy. Był
tam z nimi pan Książkiewicz. Na świetlicy uchwalono, że pracujące dwa piece
muszą być wygaszone. Wezwano mnie na świetlicę i przekazano mi postulat
zatrzymania 2 pieców. Rej w tym wodził właśnie wspomniany p. Książkiewicz.
Odpowiedziałem zebranym, że mogą sobie strajkować i żądać wiele, ale dwóch
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pracujących pieców nie zastawię i podałem przyczynę. Pan Książkiewicz nie
dawał za wygraną. Pojechał do dyrekcji gdzie było całe grono kierownictwa
huty i poszczególnych zakładów. Przedstawił jakieś argumenty. Będąc na WP-2
otrzymałem telefon od dyrektora Janusza Razowskiego (pseudo „Faja”), dzwonił przez dyspozytora, że mam zatrzymać oba pracujące piece – to jest polecenie. Odpowiedziałem grzecznie, że jego polecenia nie wykonam, bo to grozi
wysadzeniem w powietrze rurociągów gazowych i innymi konsekwencjami.
Usłyszałem w słuchawce „aleś k… trafił na Węgrzynowskiego”. Rozmowę
z dyr. J. Razowskim zakończyłem. Po 15 minutach zadzwonił do mnie kierownik Zakładu Koksowniczego, dziękując za taką decyzję. Mówił, że uratowałem
mu komory koksownicze od zniszczenia. Po chwili otrzymałem telefon od kierownika Zakładu Siłowni, który też mi podziękował za uratowanie Siłowni od
awarii.
Kierownictwo Zakładu o mnie nie zapomniało. Gdy nastał stan wojenny,
działacze podnieśli głowę i znowu byłem na tapecie. Na 78 kierowników
w Zakładzie, ja jeden byłem wezwany na rozmowę do Prokuratury Wojskowej.
Odbyło się to w budynku dyrekcji. Gdy wszedłem do pokoju, za zielonym stołem siedziało trzech pułkowników. Jeden prokurator i dwóch starszych wiekiem
oficerów innych specjalności. Pan prokurator naskoczył na mnie (taki zwyczaj
w wojsku). Ja głupawo zapytałem, czy zna takie powiedzonko krakowskie „dłużej krzoka niż ptoka”? Chłop zaniemówił – ja dodałem że ja tu jestem krzokiem a wy ptokiem. Powiedziałem, aby liczył się ze słowami, bo ja także jestem
oficerem LWP w stopniu porucznika artylerii. Dwaj starsi panowie zaśmiali się
i wyszli. Prokurator już innym tonem podał przyczynę mojego wezwania. Zobaczył moje zdziwienie i poprosił abym napisał, co mam do powiedzenia. Podał
mi kartki papieru i długopis. Napisałem 8 kartek A4, podpisałem się i oddałem
panu prokuratorowi. Słuch o tym zajściu zaginął.
W tym okresie mogłem się przekonać, jak manipulowano przy obliczaniu
głosów do władz partyjnych. Za sprzeciw w manipulacji znowu był dywanik.
Przypomniałem sobie jak w latach 70-tych byłem oddelegowany do komisji
wyborczej do Rad. Gdy już po zamknięciu lokalu liczono głosy znaleźli się
usłużni działacze, którzy chcieli dopisywać głosy. Gdy się temu sprzeciwiłem,
podszedł do mnie pan, który stał na czatach i kazał mi się zamknąć. Gdy już
nocą kierownictwo pojechało do prezydium Miejskiej Rady Narodowej, okazało
się że kandydaci „pewniacy” nie otrzymali odpowiedniej ilości głosów. Operacja
zaczęła się od nowa. Mnie podziękowano i kazano iść do domu. Resztę zrobili
wg zaleceń – głosy musiały się przecież „zgadzać”.
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W pracy w tej materii miałem rozmowę z sekretarzem Partii, co ja sobie
wyobrażam o tak poważnej sprawie jaką są wybory do Rad. To już była historia,
ale nadal prawda. Przytoczę tu jeszcze przygodę jaka spotkała mnie w XII LO
na os. Kolorowym, gdzie dyrektorem był p. Stępień. Do tego liceum uczęszczał
syn i gdy był już w trzeciej klasie powiedział w domu, że mają kłopot. Dziecko
moje nie miało żadnych trudności w nauce. Dotychczas na wszystkie wywiadówki chodziła żona. Tym razem powiedziała, że nie pójdzie, bo są kłopoty. Był
to rok 79, koniec listopada a początek grudnia. Gdy wchodziłem do budynku
szkoły na wywiadówkę, przeczytałem napis „gdy rodzice zażądają, to dyrektor
szkoły do nich przyjdzie.”
Na wywiadówce było nas 32 osoby różnej profesji. Pani Wychowawczyni
spełniła swoje powinności nadając na nasze dzieci. Basowali jej tylko przedstawiciele Grona Rodzicielskiego. Zapanowała cisza, nikt nic nie chciał powiedzieć. Poprosiłem więc przedstawicieli Grona Rodzicielskiego, aby poprosili do
nas dyrektora, zgodnie z wywieszką jaka jest na drzwiach wejściowych. Pani
nauczycielka kazała prosić dyrektora. Trójka rodzicielska poszła, ale wróciła bez
dyrektora. Ja na to, że Pan dyrektor lekceważy 32 osoby, nie dotrzymując słowa.
Mówię, proszę iść ponownie – żądamy tego.
Trójka basistów poszła ponownie. Po chwili raczył przyjść Pan Dyrektor.
Podminowany powiedział „Ktoś mnie tu wzywał. Nie mam czasu.” Wstałem
i odpowiedziałem, to ja Panie Dyrektorze”, a on pyta „Kto Pan jest?” Odpowiedziałem, że „człowiekiem równym Panu wzrostem i wykształceniem.” Rodzice
ryknęli śmiechem. Dyrektor zaniemówił. Tak mu się wcześniej spieszyło, że
pozostał z nami przeszło godzinę. Powiedziałem mu o kłopotach jakie ma
w szkole, ale niech da spokój dzieciom, bo nie są temu winne. Na drugi dzień
koleżanki i koledzy wyściskali mojego syna w szkole, że ktoś się za nimi ujął
i stanął w ich obronie.
Zaczęły się szykany mojego dziecka. Na każdej lekcji pytany był jako pierwszy. Matematyk i fizyk, o których głównie chodziło, wprost powiedzieli mojemu
synowi dlaczego jest pytany, śmiali się. W pracy szedłem za to na dywanik, że
przeszkadzam panu Stępniowi w pełnieniu swoich obowiązków. Pan Stępień
swoje obowiązki spełniał nie w XII LO, lecz w Komitecie Powiatowym Partii
(za kinem Świt). Za rok, na 100-dniówce przeprosił syna za kłopoty i gratulował
mu wyników w nauce.
Podczas stanu wojennego, gdy władza ludowa utrwalała się na dobre, żaden
kierownik nie mógł należeć do Solidarności. Co jakiś czas byłem w tej sprawie
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wzywany do Partii. Na moje uwagi, że to PZPR domagało się, aby wszyscy wstępowali do Solidarności, słyszałem że to nieprawda. Gdy kierownictwo Zakładu
Wielkopiecowego wykorzystało wszystkie argumenty przeciwko mnie, uderzyli
w mój czuły punkt. Powiedziano mi wprost: „masz syna na AGH – zajmiemy
się nim”. Taka była wdzięczność za mój trud i wyrzeczenia dla dobra Huty. Nie
liczyło się nic, nawet czyny społeczne dla Huty, które organizowałem ze swoimi ludźmi – dom wczasowy w Zakopanem, wyciąg narciarski w Koninkach,
budowa domku nad jeziorem Rożnowskim oraz sadzenie drzew w parku obok
AWF (tu miałem doświadczenie ze Śląska z lat 40-tych – Park Kultury i Wypoczynku i Stadion Śląski). Pod koniec lat 80-tych zainteresowano się bliżej moją
osobą. Zaproponowano mi stanowisko Kierownika Wydziału, ale odmówiłem.
Odpowiedziałem że z inż. S. Czosnyką nie będę pracował.
W tym czasie, po studiach na AGH i Akademii Ekonomicznej mój syn
rozpoczął pracę w HiL. Podlegał bezpośrednio dyr. B. Kwietniowi. Pech chciał,
że zetknął się tam z p. St. Czosnyką, który już nie był dyrektorem Zakładu
Wielkopiecowego. Człowiek ten próbował wykorzystywać syna do swoich prac.
Gdy się o tym dowiedziałem, poprosiłem syna aby udał się z tym problemem
do swojego przełożonego. Rozmowa dyr. Kwietnia z p. Czosnyką była piorunująca i wreszcie skończyła się dominacja p. Czosnyki nad Węgrzynowskimi.
Dyrektor Kwiecień nie pasował do tamtej epoki, jest wspaniałym człowiekiem,
co potwierdzają również Koledzy.
Całokształt mojej pracy zawodowej był dla mnie nauką jak przeżyć wszelkiego rodzaju przeciwności losu. Na Wielkich Piecach zakończyłem swój żywot
hutnika, a po przepracowaniu w sumie 42 lat, mając 62 lata życia, odszedłem na
zasłużoną emeryturę w1994 roku.
Kraków 2015
Jan Węgrzynowski

Stanisław Kozłowski

Technolog trzech hut

Pochodzę z małej miejscowości Ksany, położonej 60 km na północ od
Krakowa w trójkącie wyznaczonym przez trzy miasteczka: Wiślica, Nowy Korczyn, Koszyce, gdzie ukończyłem szkołę podstawową. Drugiej miejscowości
o takiej nazwie w Polsce nie ma, a według historyków nazwa pochodzi od
chrzanu. W dalekiej przeszłości właściciel tej ziemi uprawiał chrzan – gwarowo
Ksan – stąd kszany i Ksany. Miejscowość ta ma miejsce w historii naszego kraju.
Mianowicie w II połowie XIX wieku społeczność Ksan wystąpiła przeciwko
pańszczyźnie i właściciel jako pierwszy pańszczyznę zniósł.
Szkołę średnią ukończyłem w Liceum im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Dyrektor tej szkoły, a równocześnie mój stryj- również Stanisław Kozłowski- doradzał, abym wybrał studia medyczne, Ja jednak po wizycie przedstawicieli AGH, nie mając pojęcia co to jest huta, wybrałem metalurgię, licząc się
z tym, że do Krakowa jest tylko 60 km i dobry dojazd kolejką wąskotorową.
Studia I-go stopnia ukończyłem w 1955 roku ze specjalnością metalurgia
metali nieżelaznych, II-go stopnia natomiast w 1966 roku ze specjalnością przeróbka plastyczna metali.
Pierwszą pracę z nakazu pracy rozpocząłem od września 1955 roku w Hucie
Będzin na stanowisku mistrza zmianowego w wydziale odlewania mosiądzu,
a po roku w dziale kontroli technicznej.
Po czterech latach służbowo zostałem przeniesiony do ZC Silesia w Lipinach Śląskich na stanowisko kierownika oddziału w wydziale destylacji cynku,
a następnie na stanowisko kierownika oddziału walcowni blach graficznych
i offsetowych cynku.
Po czterech latach wypowiadając pracę zostałem przyjęty do Huty Baildon
do Wydziału Walcowni Taśm Walcowanych na zimno.
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W Hucie Baildon zajmowałem stanowiska: starszego technologa, kierownika oddziału w Walcowni Taśm, kierownika Wydziału Walcowania Taśm na
Zimno i Ciągarni Prętów i Drutów w filii Huty Baildon-Mikrohucie – kierownika zespołu, a następnie, zastępcy Głównego Technologa w Wydziale Głównego Technologa.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska sprawiły, że jak żaden
inny technolog w Hucie Baildon miałem opanowane problemy technologii walcowania na gorąco, walcowania taśm na zimno, ciągarstwa drutów i prętów,
wytrawiania w solach stopionych i różnego rodzaju mieszankach kwasowych,
obróbki cieplej taśm walcowanych na zimno w procesach wyżarzania, przesycania i ulepszania cieplnego, wytrawiania, atmosferach ochronnych i smarów
ciągarskich.
Moimi największymi sukcesami w pracy zawodowej było:
– w ZS Silesia: uruchomienie produkcji cynkowych blach graficznych jednokrotnego wytrawiania ze stopu cynku z dodatkiem magnezu
– w Hucie Baildon: uruchomienie walcowania taśm oporowych H5215,
uruchomienie wytrawiania w solach stopionych oraz uruchomienie walcowania taśm walcowanych na zimno i wytrawialni w Mikrohucie
– osobnym osiągnięciem (o czym we wspomnieniach) będąc pracownikiem Huty Baildon – uruchomienie walcowania na gorąco taśm ze stali
wysokostopowych w Hucie Sendzimira i walcowanie z ww. stali walcówki
o średnicy 5,5 mm w Hucie Cedler. Zasługą moją było to, że huty te do
podjęcia tego tematu namówiłem, podałem technologię, wdrożyłem ją
i wszystkie walcowania, a było ich w ciągu 10 lat około 50 nadzorowałem
niezależnie od pory dnia.
Współpraca z ww. hutami, spowodowała, że byłem nazywany technologiem
trzech hut: Baildon, Sendzimir i Cedler.
Jeżeli chodzi o moje życie prywatne to od 1958 roku jestem mężem Joanny
z zawodu księgowej, mamy jedną córkę Iwonę, która też ukończyła AGH na
Wydziale Metalurgicznym z dwoma specjalizacjami: Metaloznawstwem i Spawalnictwem. Zięć Janusz to także wychowanek Wydziału Metalurgicznego ze
specjalnością Obróbka Cieplna. Mamy jedną wnuczkę Katarzynę. Od czterdziestu lat posiadamy domek w górach w Jaworzu, w którym rodzina przebywa
około 150 dni w roku. Moim hobby jest stolarka i historia rodziny Kozłowskich, którą rozpracowałem od początku XIX wieku.
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Technolog trzech hut: Baildon, Sendzimir, Cedler
Motto: Niech te wspomnienia będą satysfakcją i podziękowaniem dla inżynierów huty Baildon, Sendzimir i Cedler, którzy bez żadnego polecenia, uruchomili ze stali wysokostopowych ferrytycznych i austenicznych walcowanie taśmy
walcowanej na gorąco w Hucie Sendzimira oraz dodatkowo ze stali oporowych
walcowanie walcówki o średnicy 5,5 mm w Hucie Cedler.
Skąd technolog trzech hut?
W latach 80. IMŻ nosił się z zamiarem uruchomienia produkcji taśm walcowanych na zimno ze stali wysokostopowych w tym austenitycznych. Dla uruchomienia ww produkcji potrzebna była taśma walcowana na gorąco. Taśmę
taką o wymiarach 100x4,8mm i ciężarze kręgu 80 kg walcowała Huta Baildon.
Była ona jednak złej jakości i posiadała wady takie jak: soczewkowatość, klinowatość, sierpowatość, popękane brzegi, zwalcowania i różnego rodzaju wady
powierzchniowe. Efektem tego uzyska taśma walcowana na gorąco – taśma walcowana na zimno wynosi zaledwie 63%.
W związku z tym, że posiadana walcarka IMŻ wymagała taśmy walcowanej
na gorąco o szerokości min. 160 mm zaproponowano:
– Huta Baildon odlewała wlewki płaskie o ciężarze 4,8 Mg,
– Huta Częstochowa walcowała wlewki na slaby z zaokrąglonymi brzegami
o grubości 100 mm i długości wynikowej,
– Huta Sendzimira na wlacowni „1700” walcowała slaby na taśmy walcowane na gorąco o grubości 2,5–5 mm, a następnie na nożycy krążkowej
przecinała je na wymagane szerokości 160–250 mm.
Samo walcowanie nie sprawiało problemu, natomiast wielkim problemem
było nagrzewanie ww slabów w piecach przepychowych. Zaokrąglone brzegi
sprawiały, że slaby w piecu tworzyły piramidki, co z kolei skutkowało nachodzeniu jeden na drugi i przeszkadzało przy wypychaniu z pieca. Wg powyższej
technologii odwalcowano ok 90 Mg taśmy ze stali H17 i 20 Mg taśmy ze stali
00H18N9.
Ww technologią kierował zespół: IMŻ – inż. Grzegorz Daniec, Sendzimir
– inż. Tomczykiewicz i ja – Huta Baildon.
Wniosek z tych doświadczeń był taki, by dla eliminacji zaokrąglonych brzegów slabów, Huta Baildon odlewała wlewki płaskie o ciężarze 7 Mg. Ponieważ
Huta Baildon nie posiadała takich możliwości IMŻ zaniechał tego projektu.
Osobiście uczestnicząc w tym programie, uzyskałem bardzo dużo praktyki
i wiadomości w szczególności o liniach walcowniczych, ich programie i możliwościach technologicznych Sendzimira. Zdobyta wiedza oraz moje doświad-
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czenia dotyczące przeróbki taśmy walcowanej na gorąco, przekonały mnie, że
walcowanie taśmy walcowanej na gorąco byłoby możliwe w HTS w walcowni
taśm walcowanych na gorąco tzn. „710”, mającej w swoim programie taśmę ze
stali niskowęglowych o szerokości 200–550 mm.
W czasie zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków AGH w drugiej połowie lat
80-tych moi koledzy – pracownicy Huty Baildon w osobach inż. Wiesława Lubczyńska, inż. Marian Tomczyk zaprosili mnie do swojego stolika i zapoznali ze
swoim kolegą z roku inż. Bogusławem Kwietniem – Głównym Technologiem
HTS. W czasie tej krótkiej rozmowy nadarzyła się okazja do poruszenia tematu
walcowania taśmy walcowanej na gorąco na linii „710”. Inż. Kwiecień wyraził
zgodę na przeprowadzenie prób, wyznaczając do tego tematu Głównego Walcownika HTS inż. Henryka Gajewskiego.
Na spotkaniu, w którym brali udział: Henryk Gajewski, Franciszek Bożyk
– kierownik „710” i Adam Fiołek – zastępca kierownika wydziału, po przedyskutowaniu tematu zdecydowano, że do realizacji zamierzenia potrzebne
są płaskowniki o przekroju 200x100 mm i długości min. 4300 mm. Ponieważ w Walcowni Bruzdowej Huty Baildon nie było możliwości sprostać tym
wymaganiom, na moją prośbę kierownik planowania inż. Józef Szczepanik bez
żadnego oficjalnego pisma, skierował do odkucia w Młotowni po dwa wlewki
o ciężarze 1200 kg gatunków H17 i 0H18N9 tak, by otrzymane kęsy płaskie
miały wymagane parametry 100x200x4300 mm. Prośba walcowania po podaniu
przeze mnie technologii zakończyła się pozytywnie. Próba ta wykazała, że opór
plastyczny stali wysokostopowych jest większy o około 30% w stosunku do
stali niskowęglowych i że walcowanie taśmy z tych stali jest na linii „710” możliwe. Ponieważ koszty własne kęsów kutych były bardzo wysokie, a Walcownia
Bruzdowa walcowała tylko płaskowniki o grubości 100 mm i szerokości max.
150mm, zespół: inż. Jerzy Pawlok – kierownik Walcowni Bruzdowej, inż. Zygmunt Walczak – kalibrownik i zastępca kierownika i ja, opracował kalibrowanie
zespołu i gwarantujące walcowanie kęsów płaskich o grubości 100 mm i szerokości 200, 210, 220 i 240 mm.
Pierwsze próbne walcowanie 15 kęsisk wykazało:
– odwalcowano 9 kręgów,
– cztery pasma zabrakowano przy grubości 26 mm, ponieważ początki
pasma zakrzywiały się i nie wchodziły w prowadnice klatki. Wtedy poprosiłem o młot o ciężarze 10 Mg i po zatrzymaniu samotoku, młotem tym
początek pasma był prostowany,
– samotok z klatkami walcowniczymi, a przed zwijakami był wyposażony
w tzw. chłodzenie laminarne, powodujące obniżenie temperatury taśmy
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i jej bieg do zwijarki prawie bezszelestny. Natomiast pasmo ze stali wysokostopowych zachowywało się bardzo głośno i poruszało się jakby sinusoidalnie. Jeżeli początek był w położeniu „0”, trafiał do szczeliny zwijarki. Jeżeli był poniżej i powyżej tworzyła się wielka „kopa siana”.
Po odwalcowaniu pasma i wyłączeniu chłodzenia laminarnego problem
został rozwiązany. Zawsze gdy uczestniczyłem przy walcowaniach, a uczestniczyłem niezależnie od pory dnia we wszystkich walcowaniach, pierwszą kontrolowaną sprawą było chłodzenie laminarne. Z żadnego punktu woda nie mogła
wyciekać.
Do jednego z walcowań Huta Baildon skierowała 144 kęsów w gatunku
1H18N9. Walcownie wyznaczono na godzinę 10:00. Zawsze na walcowanie
tego gatunku jadąc zdążyłem. Wtedy jednak pociąg został zatrzymany w Krzeszowicach na ponad pół godziny. Pracownicy HTS zdecydowali walcować bez
mojego udziału. Gdy przyszedłem na wydział, odwalcowano 12 kęsów i wszystkie w różnych miejscach linii zabrakowano. Zapytałem czy zmienili technologię
z 2,0 na 2,5. Okazało się, że nie i po korekcie wszystkie pozostałe kęsy odwalcowano bez żadnych problemów. Ostateczną technologię walcowania kęsów
płaskich 100x200x250 opracowaliśmy wspólnie z inż. Gajewskim.
Należy jeszcze zaznaczyć, że początkowo Huta Baildon dostarczała kęsy
walcowane, a po uruchomieniu COS wlewki o wymiarach 100x200x4300 mm.
Jakie korzyści wynikały z powyższego rozwiązania:
– obniżenie grubości taśmy walcowanej na gorąco z 4,8 do 2,5 mm,
– podwyższenie szerokości ze 100 do 200–250 mm,
– podwyższenie ciężaru kręgów z 80 aż do 800 kg,
– wyeliminowanie wad,
– eliminacja przesycania wstępnego taśmy walcowanej na gorąco z powodu
dobrania temperatury końca walcowania i studzenia strumieniem wody,
doprowadzając do jej wstępnego przesycenia,
– i co najważniejsze podwyższenie uzysku z taśmy walcowanej w HTS na
taśmę walcowaną na zimno z 63 na 93%.
W 1996 roku zespół w składzie: inż. Gajewski, Bożyk, Fiołek i ja, został
uhonorowany przez Naczelną Organizację Techniczną nagrodą II-go stopnia
(nagrody I-go stopnia nie przyznano), za „Opracowanie technologii i uruchomienia produkcji taśmy walcowanej na gorąco ze stali wysokostopowych”.
Jak doszło do uruchomienia walcowania walcówki ze stali wysokostopowych w Hucie Cedler
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Walcówkę ze stali wysokostopowej, przeznaczonej na elektrody spawalnicze,
Huta Baildon usługowo z kęsów kw. 100 mm o długości 4000 mm walcowała
w Volklingen w Niemczech, płacąc 1920 DM, co w przeliczeniu na dzisiejsze
warunki wynosiło 12 000 000 PLN ( obecnie 1200 PLN). Będąc pracownikiem
Głównego Technologa i odpowiadając za technologię wszystkich wydziałów
przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno, bardzo często przebywałem na
Wydziale Elektrod, który na potrzeby własne posiadał ciągarnię drutów. W czasie jednej z takich wizyt i rozmowy z zastępcą kierownika inż. Antonim Tylą,
poruszyłem temat uruchomienia walcowania taśmy ze stali wysokostopowych
na gorąco w Sendzimirze. Wtedy inż. Tyla zadał mi pytanie czy jest w polskim
hutnictwie walcownia, która mogłaby wytwarzać walcówkę ze stali wysokostopowych. Odparłem, że w Hucie Cedler jest nowoczesna walcownia Schlemana
walcująca walcówkę o średnicy 5,5 mm z szybkością 100m/s, ale warunkiem jest
długość kęsów 8–11 m. Huta Baildon jednak może dostarczyć kęsy o długości
max. 4 m. Wtedy inż. Tyla zaproponował: „to pospawajmy dwa kęsy, wtedy
otrzymamy wymagane przez Hutę Cedler długości”. Tak narodziła się koncepcja rozwiązania tego problemu, która przyniosła bardzo duże oszczędności.
Po przeprowadzonych rozmowach z dyrektorem technicznym Huty Cedler
inż. Tadeuszem Cudakiem i głównym technologiem inż. Feliksem Gucwą,
z którym opracowaliśmy również technologię walcowania. Technologię spawania natomiast opracował inż. Antoni Tyla. W czasie prób wystąpiły takie problemy jak pękanie niektórych spoin przed trzecią klatką. Pierwszy kęs był walcowany dalej, natomiast drugi był automatycznie cięty na złom. W końcu dla
eliminacji powyższego, dozór walcowni zdecydował przecinanie przed pierwszą
klatką w miejscu spoiny. Pierwszy kęs był walcowany dalej, drugi był cofany do
pieca. Widząc, że nie ma żadnych kłopotów z wypychaniem kęsa o długości
4 m, zaproponowałem wspólnie z mistrzem pieca, aby do dalszego walcowania
przekazywać kęsy czterometrowe. Jednym z problemów, było także pierwsze
walcowanie kęsów ze stali automatowej AH13. Praktykowana w Hucie Baildon
temperatura nagrzewu 1150 st. C, okazałą się za niska. Odwalcowana walcówka
była blokowana w kierownicy układającej zwoje. Podwyższenie temperatury
nagrzewu do 1220 st. C ten problem rozwiązało.
Dodatkowo w Hucie Cedler uruchomiliśmy walcowanie walcówki ze stali
oporowych. Stale te w temperaturach otocznia są bardzo kruche, dlatego do
walcowania na zimno i przeciągania drutu, wsad musi być podgrzewany do temperatury powyżej 200 st. C. Ponieważ transport kęsów był prowadzony z hali
wsadu transportem poziomym na transporter pionowy, a następnie na samotok
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do pieca, to w jednym i drugim przypadku kęsy spadały o około 1 metr. Aby
nie dopuścić do pękania, a tym samym awarii, kierownik wydziału inż. Henryk
Szynal zadecydował o składaniu kęsów na poziomie pieca, z następnym układaniem wózkiem widłowym na samotłoku pieca.
Koszty walcowania walcówki w Hucie Cedler wynosiły 3 000 000 (3000
PLN), a więc tylko 25% tego co Huta Baildon płaciła walcowni w Volklingen.
Wszystkie walcowania niezależnie od pory, były moim udziałem początkowo
kęsów kw. 100Mm, a po uruchomieniu COS wlewków kw. 100 mm o długości
w jednym i drugim wypadku – 4 m. Należy jeszcze zaznaczyć, że do walcowania
zarówno w HTS jak i w Cedlerze zabierałem młodych inżynierów do huty. Duża
pomoc, szczególnie przy przygotowywaniu kęsów kw. 100 mm, jak również
kęsów płaskich 100x200x4300mm wykazała inż. Stanisława Szczeszek, która po
moim odejściu na emeryturę z Sendzimirem i Cedlerem dalej współpracowała.
Według opinii prof. dr inż, Jerzego Ludygi z 1991 roku, do mojego wniosku dotyczącego specjalizacji zawodowej „wymienione prace zostały w całej
rozciągłości wdrożone do produkcji w hutach: Baildon, Sendzimir, Cedler
i Mikrohuta. Przyczyniły się do rozwoju wyrobów przerabianych na zimno ze
stali wysokostopowych na potrzeby przemysłów: elektrotechnicznego, lekkiego
i urządzeń chirurgicznych. Efekty z tych prac prof. Ludyga szacował na 180 000
000 000 (180 mln PLN) rocznie.
W zakończeniu chcę podać, że w ciągu prawie 10 lat uczestniczyłem i nadzorowałem około 50 walcowań w obu hutach, z tego też powodu nazwano mnie
technologiem trzech hut: Baildon, Sendzimir i Cedler.
mgr inż. Stanisław Kozłowski
Uwaga:
Ponieważ nie znam pełnych tytułów wszystkich uczestników ww. wydarzeń
określiłem ich tytułem inżynier.
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Historia absolwenta roku akademickiego 1956

1 września 1949 – 30 maja 1952 roku Państwowe Gimnazjum Przemysłowe
Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim powiat
Gorlice. Nauka od poniedziałku do soboty: rano pięć godzin nauki w szkole, po
południu cztery godziny zajęć na warsztatach szkolnych przy Fabryce Maszyn.
Nauka na warsztatach odbywała się co trzy miesiące: stolarnia, modelarnia,
odlewnia żeliwa i metali kolorowych, kuźnia, naprawa silników spalinowych,
obróbka metali: ślusarnia, tokarki, wiertarki, frezarki, strugarki. Naukę zawodu
ukończyłem jako tokarz.
1 września 1952 – 25 czerwca 1953 roku Technikum Budowy Maszyn Górniczych Ministerstwa Górnictwa w Wałbrzychu z dyplomem specjalności jako
„Technik Mechanik”.
1 października 1956 – 6 października 1961r. Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie na Wydziale Górniczym , specjalności wiertnictwa i eksploatacji
ropy i gazu. W czasie studiów byłem słuchaczem profesorów : prof. Goetela,
prof. Litwiniszyna, prof. Sałustowicza, prof. Kurzawy, prof. Czerskiego, prof.
Tokarskiego, prof. Dziewanowskiego, prof. Wdowiarza, prof. Cząstki, prof.
Wilka.
1 października 1962 – 8 listopada 1963 roku Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.
1 marca 1977 – 10 kwietnia 1978 roku Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury w zakresie specjalizacji, Budownictwo Przemysłowe i Ogólne pod kierownictwem Prof. dr Architektury W. Zina.
21 sierpnia 1984 roku otrzymanie uprawnień rzeczoznawcy Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego.
21 czerwca 2006 roku z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia studiów zostałem
powtórnie immatrykulowany jako student Akademii Górniczo-Hutniczej.
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26 października 2012 roku na VII Krajowym Zjeździe SW AGH otrzymałem odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Praca zawodowa
Po ukończeniu Technikum Mechanicznego 1953r. otrzymałem nakaz pracy
do Biura Projektów Przemysłu Naftowego w Krakowie. Ze względów mieszkaniowych dyrekcja BPPN skierowała grupę absolwentów do Biura Projektów
Przeróbki Mechanicznej Węgla w Katowicach.
21 sierpnia 1953 – 15 listopada 1953 roku pracowałem na stanowisku Asystenta Projektanta. Zmieniłem nakaz pracy do Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku Mariampolskim.
15 listopada 1953 – 1 października 1956 roku pracowałem:
6 miesięcy w Komórce Wynalazczości i Racjonalizacji.
15 miesięcy w Biurze Konstrukcyjnym na stanowisku Asystenta Projektanta.
Projektowano narzędzia do wierceń systemem udarowym i obrotowym,
oraz kompletne wyposażenie do wierceń w poszukiwaniu ropy i gazu.
20 miesięcy na Wydziale Obróbki Mechanicznej jako rozdzielczy. Zadaniem
było przygotowanie kart operacyjnych dla stanowisk Wydziału obróbki
skrawaniem.
1 października 1956 roku zwolniłem się z pracy, rozpoczynając studia na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia ukończyłem w październiku 1961 roku na Wydziale Górniczym, sekcji Naftowej.
15 listopada 1961 r.oku zatrudniłem się w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty „BIPRONAFT” w Krakowie na n/w stanowiskach:
3 miesiące jako Starszy Asystent Projektanta.
4 lata jako Projektant.
7 lat jako Starszy Projektant.
17 lat jako Główny Projektant Branży Mechanicznej Biura z równoczesnym pełnieniem funkcji :
3 lata jako Kierownik Pracowni Doboru Aparatów , Maszyn oraz wyposażenia Instalacji Rafineryjnych.
14 lat jako zastępca Kierownika Pracowni Inżynierii Aparatury i Montażu.
W Biurze wykonywałem prace projektowe objęte w/w zakresem stanowisk samodzielnie oraz współudział w opracowaniach projektowych w zakresie branży aparaturowo montażowej : projektów procesowych Biura oraz przy
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udziale Instytutu Technologii Nafty, projektów wstępnych, projektów technicznych w fazie PT i PTJ, opinii ofert dla maszyn, aparatów oraz wyposażenia,
wykonanie ekspertyz.
Biuro projektowe Snam Proggetti w Mediolanie opracowywało projekt dla
Rafinerii Gdańskiej, jako delegat Biura „BIPRONAFT” brałem czynny udział
w zakresie maksymalnej standaryzacji oraz dostaw wyposażenia dla 30 instalacji
wg, najnowszych technologii w zakresie: pomp dozujących, pomp śrubowych,
pomp wirowych w wykonaniu standardowym oraz wyposażonych w wirniki
wstępne (zastosowanych po raz pierwszy), kompresorów tłokowych, kompresorów wirowych – wysoko obrotowych 48000 obr/min (zastosowanych po raz
pierwszy w kraju – kompresory sprężały powietrze do 9 atm dla celów przemysłowych i zasilania aparatury Kontroli i Automatyki). Podczas pobytu w Biurze Projektów Snam Progetti zwiedziłem zakłady produkujące wyposażenie dla
Rafinerii Gdańskiej : Nowo Piggnione – Florencja, Termomecanica – La Specja,
Worthington – Desio, Crane – Neapol, Tisotta Fraskini – Mediolan, Ingerssol
Rand – Mediolan, Pirelli – Mediolan. Rafinerię o przerobie 22 000 000 ton/
rok – Sycylia.
BIPRONAFT z Biurem Projektowym CTIP w Rzymie projektował Rafinerię Nafty Lendawa w Jugosławii. Podczas projektowania Rafinerii brałem udział
w spotkaniach w Biurach : CTIP – Rzym, Rafineria Nafty Lendawa – Jugosławia, Bipronaft. Zadaniem moim była kordynacja prac projektowych oraz dobór
wyposażenia.
Uczestniczyłem w opracowaniach projektowych rozbudowy Rafinerii
Glinik, Jasło, Jedlicze, Czechowice.
Modernizacja stanowisk nalewu paliw do auto cystern z zastosowaniem
nalewaków dla: Rafinerii Nafty Jedlicze, Jasło oraz JW – 2033 w Niedźwiedziu.
Projekt stacji benzynowej w Brzeziu (gmina Kłaj). Zastosowano systemy
hermetyzacji : auto cysterna – zbiorniki magazynowe stacji paliw oraz dystrybutor – zbiornik paliwa samochodu. Dokonano pomiaru strat paliwa (benzyny)
podczas przeładunku z autocysterny o pojemności 30000 litrów do zbiorników
stacji paliw bez hermetyzacji, 20 litrów paliwa wytłaczane jest do atmosfery.
Projekt stacji benzynowej z systemem hermetyzacji oraz sklepem
w Limanowej.
Projekt stacji benzynowej z motelem w Jaśle – ENERGOPAL
Projekt stacji benzynowej w zakresie branży technologiczno – montażowej
w Kołaczycach koło Jasła – ENERGOPAL.
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Projekty stacji benzynowych (zbiorniki naziemne) w Katowicach (Giełda),
Krakowie – MAXTOS – ul. 29 Listopada, Chorzowie AZOTY (Stacja
zakładowa).
Białystok (teren więzienia) – rozładunek paliw z cystern kolejowych do
zbiorników oraz nalew do autocystern z zastosowaniem hermetyzacji spustu
i nalewu paliw.
Projekt gazu płynnego LPG na stacji paliw w Limanowej.
Projekt gazu płynnego LPG na stacji paliw w Brzesku.
Projekt gazu płynnego LPG na stacji paliw MPO w Krakowie
Projekty gazu płynnego LPG na stacjach paliw w pięciu Jednostkach
Wojskowych.
Część technologiczna i opracowania branżowe, Stacji napełniania butli
samochodowych gazem ziemnym (300 atmosfer) w Krakowie – „Transbud
Nowa Huta” ul. Ujastek 1.
Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu – dla drugiego obiegu chłodzenia reaktora, zaprojektowano chłodnice z zastosowaniem rur żebrowych produkcji
„CHEMETU”. Projekt został przyjęty przez dostawcę technologii – ZSRR.
Opracowano dokumentację nalewaka z odprowadzeniem par benzyn do
zbiorników magazynowych z uniwersalną głowicą do nalewu cystern będących
w eksploatacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji Zakład WSK w Krośnie wykonały nalewak. Cena nalewaka była o połowę niższa od importowanych. Dokumentację opracowano na materiałach prospektowych zebranych na
Targach Poznańskich.
Zaprojektowano dokumentację konstrukcyjną chłodnic powietrznych
na bazie rur żebrowych typu : wgniatana taśma aluminiowa w rurę stalową,
nawijana taśma aluminiowa na rurę tz. Typ L oraz LL, rury żebrowe wykonane
metodą wygniatania rury aluminiowej na rurze stalowej. Zakres zaprojektowanych chłodnic od temperatury -30 do +400 stopni oraz ciśnień od próżni do
100 atmosfer. Zaprojektowano wyposażenie chłodnic w podgrzewacze parowe,
żaluzje poziome i pionowe oraz systemy regulacji od temperatury schładzanego
medium. Wykonawcą chłodnic był „CHEMET” w Tarnowskich Górach. Do
czasu opracowania dokumentacji na wentylatory, chłodnice były wyposażone
w wentylatory z importu.
Opracowano dokumentację na wentylatory z regulacją ręczną i automatyczną z napędami i konstrukcją wsporczą, w zakresie średnic od 2000–4500
mm. Wykonawcą wentylatorów był warsztat mechaniczny Wojewody koło
Poznania. Kompletne chłodnice zainstalowano na kilku instalacjach w MZRiP
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w Płocku. W projektach Biura Projektowego „PROSYNCHEM” w Gliwicach.
W Bielsku – Białej pracuje chłodnica powietrzna wyposażona w wentylatory
o średnicy 4500 mm oraz automatyczny system pracy wentylatorów, opatentowany w Urzędzie Patentowym jako wynalazek. Chłodnicę powietrzną w Bielsku
– Białej zainstalowano na Elektrociepłowni o mocy 50 MV.
Cały dorobek „BIPRONAFTU” zniszczyła firma Lurgii : likwidując archiwum, bibliotekę techniczną, zwalniając pracowników o dużym doświadczeniu
projektowym. Zakazała opracowania dokumentacji konstrukcyjnej dla chłodnic
powietrznych.
„CHEMET” w zakresie produkcji chłodnic powietrznych był równorzędnym partnerem takich firm jak: Nuovo Piggnione – Włochy, Lummus – Holandia, i NRF.
Zaletą wentylatorów Wojewody był niższy hałas niż konkurencji oraz cena.
Łopaty wentylatorów wykonano z surowców przemysłu krajowego.
Na zlecenie SITPNiG opracowano dokumentację i przystosowano chłodnicę powietrzną do warunków atmosferycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dostarczona chłodnica przez firmę francuską, zaprojektowana została do
warunków afrykańskich. W okresie zimowym woda w rurach zamarzała, powodując pękanie rur. Stan chłodni był taki że groziło zatrzymanie produkcji stali
metodą COS. Bardzo szybko wykonano dokumentację i „CHEMET” w trybie
awaryjnym dostarczył nową chłodnicę, przystosowaną do warunków atmosferycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1. Wykonane ekspertyzy
1.1 Rafineria Czechowice:
1.1.1. Zaprojektowane i wykonane orurowanie pomp samozasysających
typu S powodowało częste awarie na odbiorze filtratu w hali filtrów. Podczas
ich uruchamiania ciecz uderzała w pierwszy wirnik, powodując jego wyłamanie
oraz pozostałych. Na podstawie otrzymanych wiadomości na AGH z zakresu
hydromechaniki cieczy oraz przeprowadzonych analiz, zalecono zmianę lokalizacji pomp oraz ich orurowania. Takie rozwiązanie zlikwidowało zjawisko
powodujące niszczenie wirników pomp.
1.1.2. W pompowni Destylacji Rurowo-Wieżowej zainstalowano pompy
parowe typu simpleks około 50 suwów tłoka na minutę. Z taką szybkością
rurociągi ssący i tłoczny wykonywały ruch wahadłowy, na wysokości 3 m od
króćców, rurociągi przemieszczały się 100 mm od pionu. Pompowana pozostałość z kolumny atmosferycznej przez piec skrzyniowy ,110 rur połączonych
szeregowo, na każdym kolanie zachodziła zmiana kierunku przepływającej cie-
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czy z frakcją gazową, efektem tego powstawała siła która powodowała ruch
wahadłowy rurociągów. Dla bezpieczeństwa zalecono zmianę typu pomp, na
pompy wirowe. Po wymianie pomp zwiększono wydajność instalacji o 150 000
ton/rok.
1.1.3. Odbudowa parku zbiorników po pożarze : wspólnie z służbami głównego mechanika wykonano inwentaryzację pomp dostarczonych przez ZSRR ,
na podstawie której wykonano schemat montażowy małego orurowania.
1.2. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych w Gorlicach.
Dokonano analizy pracy pomp do przetłaczania oleju hartowniczego
w Nowej kuźni.
Podczas hartowania stali powstaje zendra która z olejem zatyka zainstalowane na rurociągu ssącym filtry. Wskutek czego zachodzi konieczność ciągłego
ich czyszczenia. Dla zlikwidowania zjawiska zalecono zainstalowanie filtra na
ścianie pionowej zbiornika o średnicy 2500mm i głębokości 3500 mm. To rozwiązanie zdało egzamin. Podczas procesu hartowania stali ruch oleju powoduje
automatycznie oczyszczanie siatki filtra z zendry.
1.3. Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne.
1.3.1. Instalacja Ekstrakcji aromatów i Dealkilacji toluenu.
Firma Lurgi -NRF była dostawcą projektu technologicznego dla Ekstrakcji Aromatów, natomiast Firma Hudry -USA była dostawcą projektu technologicznego dla Dealkilacji toluenu. Podczas orurowania Ekstraktora zakwestionowałem zaoferowaną technologię rozdziału benzenu, toluenu i etylobenzenu
od pozostałych frakcji benzyny w polu elektrycznym. Frakcje te mają zbliżone
napięcie powierzchniowe wobec czego nie można je rozdzielić dostarczoną
technologią. Zażądano od przedstawiciela firmy wskazania instalacji gdzie
został ten proces wdrożony. Firma Lurgi wskazała stan Teksas – USA. Delegacja w składzie przedstawicieli Polimeksu, MZRiP i Bipronaftu pojechała do
USA w celu sprawdzenia zaoferowanego procesu przez firmę Lurgi. Instalacja była doświadczalna i nie osiągnięto żadnych efektów z zastosowaniem pola
elektrycznego.
1.3.2. Kraking katalityczny – 1
Dokonano analizy i ustalono przyczynę pęknięcia siedmiu korpusów kompresorów tłokowych dostarczonych przez Nuovo Piggnione – Włochy. Awarie
korpusów kompresorów spowodowała ciecz znajdująca się w rurociągu ssącym.
Błędnie wykonany projekt i orurowanie. Zalecono zabudowę zbiornika na rurociągu ssącym z sygnalizacją i alarmem w razie pojawienia się cieczy w zbiorniku.
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1.3.3. Rozruch Destylacji Rurowo-Wieżowej 2 000 000 ton/rok w MZRiP.
Rozruch instalacji części atmosferycznej dokonano bez problemu. Natomiast rozruch części próżniowej grupa rozruchowa napotkała na trudności.
Przez okres trzech miesięcy nie uruchomiono instalacji próżniowej. Dyrekcja
Biura Bipronaft wydelegowała mnie do grupy rozruchowej. Po przyjedzie do
Rafinerii, dokonałem rozeznania jak był prowadzony rozruch. Dokonałem
przeglądu orurowania i ustaliłem przyczynę, która spowodowała trudności
w rozruchu instalacji. Wyznaczono mi trzecią zmianę do prowadzenia rozruchu.
Jako kierownik zmiany, poinformowałem załogę że jakiekolwiek czynności będą
wykonywane tylko na moje polecenie. Przystąpiłem do rozruchu podnosząc
temperaturę w piecu zgodnie z harmonogramem, równocześnie kontrolując
miejsce które nie pozwalało na dalszy rozruch instalacji. O godzinie 2 zapaliła
się kolumna na ½ wysokości, po ugaszeniu pożaru prowadziłem dalej rozruch.
O godzinie piątej rano na wszystkich półkach kolumny ukazała się faza ciekła
i zakończono rozruch. Przyczyną w trudności uruchomienia instalacji próżniowej była woda, która dostawała się do pompy przez uszczelnienie sznurowe
wału. Woda w temperaturze 200 stopni zamieniła się w parę i pompa przestała
przetłaczać pozostałość atmosferyczną.
1.3.4. Ekstrakcja aromatów i Dealkilacji toluenu.
Po trzech latach eksploatacji Instalacji, wystąpiło zjawisko drgania szyb
w oknach pomiarowni. Po przyjeździe do MZRiP dokonałem analizy i ustalenia powstałego zjawiska. Na instalacji Dealkilacji toluenu pracował kompresor tłokowy. Podpora głowicy kompresora nie była połączona z fundamentem
kompresora. Fundament podpory osadzono na głębokości 1,2 m. Po opadach
poziom wód gruntowych zmieniał położenie nawet pod poziom lokalizacji fundamentu. Podpora głowicy kompresora wykonywała ruch pionowy rytmicznie
z ruchem tłoka kompresora, wskutek tego woda pod podporą tworzyła falę
która spowodowała niestabilność fundamentu i drganie szyb w oknach pomiarowni. Zjawisko zlikwidowano odłączając podporę od fundamentu.
1.3.5. Akcja ofertowa na dostawę pomp dla Ekstrakcji aromatów i Dealkilacji toluenu.
Podczas rozmów technicznych w CHZ-POLIMEKS z delegatem ZSRR
zaopiniowałem negatywnie ofertę na dostawę pięćdziesięciu pomp przez ZSRR.
1.3.6. Dostawa kolumn destylacyjnych dla etylobenzenu Instalacji Ekstrakcji aromatów.
Podczas rozmów technicznych w Moskwie z pracownikami Instytutu Naftowego wyraziłem negatywną opinię dotyczącą konstrukcji półek destylacyjnych. Na półkach zlokalizowano zaworki, które były kopią zaworków firmy
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USA. Modyfikacja polegała na wygięciu jednej nóżki zaworka, która przy niestabilnym zasilaniu kolumny zakleszcza się w otworze półki destylacyjnej.
1.4. Gdańskie Zakłady Rafineryjne :
1.4.1. Podczas pobytu w biurach projektowych Snam Progetti zakwestionowałem założenia technologiczne dla dostawy smoczków parowych do wytwarzania próżni w kolumnie próżniowej. Na wlocie do smoczków media miały
wysoką temperaturę. Media winny być schłodzone do 30 stopni.
1.4.2. Pompy dozujące wybrano z automatyczną regulacją skoku tłoka.
1.4.3. Pompy wirowe jedno stopniowe wybrano z zastosowaniem wirnika
wstępnego.
1.4.4. Do napędu pomp pożarowych wybrano silnik Diesla o obrotach
1500/minutę.
1.4.5. Do przetłaczania cieczy o wysokich lepkościach wytypowano pompy
śrubowe z niezależnym napędem.
1.4.6. Do kolumny próżniowej zaoferowano półki z zaworkami typu V-4.
Dla otrzymania wysokiej jakości olejów smarowych, wybrano półki z zaworkami kołpakowymi.
1.4.7. Do sprężania powietrza dla celów przemysłowych oraz aparatury
kontrolno pomiarowej wytypowano sprężarkę cztero stopniową o obrotach
3000–48000/minutę.
1.4.8. Podczas rozmów technicznych z oferentem uszczelnień mechanicznych, zalecono utwardzenie powierzchni tulei współpracującej z pierścieniem
teflonowym przez stelitowanie.
1.4.9. Jeżeli na króćcu ssącym pomp występuje podciśnienie przyjęto stosowanie uszczelnień mechanicznych – podwójnych typu „Back-Back”.
1.4.10. Do przepompowania gazu płynnego LPG ze zbiorników magazynowych wytypowano pompy głębinowe – samoodpowietrzające.
2. Na zlecenie Resortu Przemysłu Chemicznego opracowano Warunki
Techniczne.
2.1. Doboru pomp w przemyśle chemicznym, pomp dozujących, pomp
śrubowych, pomp wirowych poziomych, pomp głębinowych, pomp wielostopniowych, pomp próżniowych.
2.2. Metodyki zabezpieczenia aparatów przed wzrostem ciśnienia z doborem zaworów i płytek bezpieczeństwa.
3. Opracowanie wzorników dla aparatów, maszyn, urządzeń i wyposażenia
stosowanych przy opracowaniu projektów w fazie PP, PW, PT, PTJ.
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4. Po skompletowaniu zespołu projektowego dla doboru aparatów, maszyn
i wyposażenia, opracowania były wykonywane przez projektantów w zakresie
opanowanej specjalizacji tj: doboru materiałów, pomp : wirowych, śrubowych,
dozujących i membranowych, mieszadeł propelerowych, uszczelnień mechanicznych i sznurowych, kompresorów tłokowych i odśrodkowych, chłodnic
powietrznych, wentylatorów do chłodnic powietrznych, reaktorów, wież destylacyjnych, zbiorników procesowych, wymienników płaszczowo – rurowych,
półek destylacyjnych, demisterów, armatury. Zebrane doświadczenie w wieloletniej pracy projektowej z różnymi Biurami Projektowymi oraz oferentami
wyposażenia starałem się przekazać grupie pracowników.
5. Energoprojekt – Warszawa budował na czterech wyspach w Grecji elektrownie spalinowe, do produkcji pary zaprojektowano podgrzewacze wyposażone w rury ożebrowane.
6. Fabryka opon samochodowych w Dębicy.
Biuro Projektów BIPROSTAL było wykonawcą projektu opalania kotłów
mazutem. Podczas uzgodnień technicznych z Inwestorem (USA) brałem udział
w zakresie wykonania projektu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Przedstawiłem zakres wykonania projektu i inwestycji odnośnie zagadnień
Ochrony Środowiska. Przedstawiciel Inwestora nie akceptował tego zakresu,
określając że jest za drogi. Na tym skończyło się pierwsze spotkanie. Po trzech
tygodniach odbyło się drugie spotkanie na którym przedstawiciel Inwestora
zgodził się na wykonanie inwestycji wiele droższej w zakresie przedstawionego
zakresu pierwszego spotkania.
7. Fabryka do produkcji kosmetyków samochodowych w Krakowie przy
ul. F. Wrobela.
Inwestorem była firma BIOLINE Sp. z o.o. Projekt obejmował część technologiczną i wykonawczą na „Automatyczne linie do produkcji płynów do
spryskiwaczy samochodowych” 24000 l/16 godzin. Na działce o powierzchni
10772m2 zlokalizowano: Halę magazynowo produkcyjną o powierzchni 960
m2. Budynek socjalno – biurowy. Budynek nalewu płynów, wentylatornie , rozdzielnie elektryczną, węzeł C.O. Zbiorniki propanu z pompownią. Stanowisko
spustu surowca. Parking dla samochodów osobowych. Drogi i Instalacje podziemne. Opracowano plan stref zagrożenia wybuchem.
8. Modernizacja urządzeń w GSL Carbon w Nowym Sączu.
8.1. Dokonano generalnej modernizacji mieszarki wałowej ogrzewanej
metodą promiennikową, w której wypalano przez odparowanie frakcje węglo-
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wodorów z pyłu węglowego. Ściany pionowe i poziome uszczelniono uszczelkami odpornymi na wysokie temperatury. Zastosowano odpowiednie sznury do
dławików wału 110mm z doprowadzeniem oleju smarowego do dławików. Po
odparowaniu węglowodorów z pyłu węglowego otrzymano produkt najwyższej
jakości.
8.2 Udział w modernizacji pieca tunelowego do odparowania frakcji gazowych z pyłu węglowego w temperaturze 1500 stopni.
9. Rafineria Nafty – Gorlice
9.1. Projekt wstępny i techniczny Instalacji do ługowania benzyn i olei
napędowych z parkiem zbiorników.
9.2. Instalacja do osuszania paliwa lotniczego. Instalację zaprojektowano
wg. Projektu opracowanego przez dział technologiczny biura „BIPRONAFT”.
9.3. Modernizacja stanowiska nalewu paliw do auto cystern z zastosowaniem systemu hermetyzacji – auto cysterna park zbiorników.
10. Rafineria Nafty Jedlicze
10.1. Projekt wstępny i techniczny Instalacji do oczyszczania olei
przepracowanych.
10.2. Modernizacja stanowiska nalewu paliw do auto cystern z zastosowaniem systemu hermetyzacji – auto cysterna park zbiorników.
11. Rafineria Nafty Jasło
11.1. Modernizacja stanowiska nalewu paliw do auto cystern z zastosowaniem systemu hermetyzacji – auto cysterna park zbiorników.
12. Rafineria Nafty Czechowice
12.1. Modernizacja stanowiska nalewu asfaltu do auto cystern z zastosowaniem nalewaka z systemem grzewczym.
12.2. Udział przy rozruchu Instalacji odparafinowania olejów smarowych.
12.3. Dokonano analizy i ustalono przyczynę powodującą spadek wydajności pomp przetłaczających gaz parafinowy. Zalecono zainstalowanie pomp
śrubowych z niezależnym napędem wałków śrubowych.
12.4. Udział w odbudowie parku zbiorników po pożarze.
13. Rafineria Nafty Gdańsk „Gdańskie Zakłady Rafineryjne”
13.1. Projekt techniczny dla rafinerii o przerobie 3 000 000 ton/rok.
Praca w biurach projektowych Snam Progetti w Mediolanie. Współudział
przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla rafinerii oraz pełnienie funkcji
Głównego Projektanta branży mechanicznej: opiniowanie ofert, udział w rozmowach technicznych z oferentami, wybór dostawców, współudział w rozmowach handlowych, opiniowanie i wybór dostawców wyposażenia w zakresie
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branży mechanicznej: reaktorów, kolumn destylacyjnych, zbiorników procesowych, zbiorników magazynowych, mieszadeł propelerowych, pomp wirowych:
poziomych, pionowych, jedno i wielostrumieniowych, wolno i wysoko obrotowych, pomp : śrubowych, dozujących, membranowych, parowych. Półek
destylacyjnych : kołpakowych, zaworkowych V-1, V-4, sitowych. Demisterów
i systemów zraszających, smoczków próżniowych i pomp strumieniowych,
kompresorów tłokowych, odśrodkowych : średnio i wysoko obrotowych, kompresorów śrubowych, turbin parowych, uszczelnień mechanicznych i sznurowych, silników elektrycznych i spalinowych, wymienników ciepła płaszczowo
– rurowych, chłodnic powietrznych, wentylatorów do chłodnic powietrznych,
krystalizatorów. Zestawiono i wydano około 300 normatyw i wymagań ogólnych Snam Progetti. Skompletowanie i wydanie dokumentacji techniczno –
ruchowych dla urządzeń w języku polskim. Opracowanie dokumentacji dla
celów Urzędu Dozoru Technicznego, dla każdej instalacji. Udział w rozruchu
i rozwiązaniach powstałych problemów eksploatacyjnych bloku paliwowego
i olejowego.
Po zakończeniu budowy rafinerii, za włożony wkład pracy zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
14. Rafineria Nafty Blachownia w budowie.
14.1. Udział w opracowaniu zapytań ofertowych dla dostaw z drugiego
obszaru płatniczego , pomp : odśrodkowych, śrubowych, dozujących; kompresorów tłokowych i odśrodkowych, turbin parowych, półek destylacyjnych,
demisterów, reaktorów i wymienników ciepła systemu reaktorowego. Udział
w delegacji służbowej do IFP w Paryżu, skorygowano rozwiązania konstrukcyjne reaktorów dla ciągłej regeneracji katalizatora. Współudział przy opracowaniu dokumentacji technicznej reformingu na bazie projektu procesowego
IFP, a między innymi: obliczenia hydrauliczne dla pomp, opracowanie specyfikacji technicznych pomp, określenie parametrów obliczeniowych dla aparatów
oraz określenie systemu ich zabezpieczeń zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru
Technicznego.
15. Rafineria Nafty Czechowice.
15.1. Współudział przy opracowaniu dokumentacji technicznej Instalacji
Odparafinowania A.B.T. oraz pełnienie funkcji projektanta branżowego – branży
mechanicznej. Wykonanie planu lokalizacji aparatów i urządzeń z uwzględnieniem przepisów B.H.P. i P.Poż, oraz służb remontowych. Wykonanie obliczeń
hydraulicznych pomp. Opracowanie specyfikacji technicznych pomp. Określenie parametrów obliczeniowych dla aparatów pracujących w liniach proceso-
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wych pomp. Określenia systemu zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia zgodnie z przepisami U.D.T. Zaopiniowanie ofert i wybór dostawców dla: pomp
odśrodkowych , śrubowych, próżniowych; kompresorów tłokowych, armatury
procesowej. Współpraca przy opracowaniu dokumentacji filtrów próżniowych
i krystalizatorów. Udział w nadzorach i rozruchu Instalacji odparafinowania olei
smarowych.
16. Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne
16.1. Projekt wstępny i techniczny Ekstrakcji Aromatów i Dealkilacji
Toluenu.
Projekty opracowano na podstawie zakupionych licencji w firmach : Lurgi
– NRF i Hudry – USA.
16.2. Współudział przy opracowaniu dokumentacji technicznej oraz pełnienie funkcji Zastępcy Głównego Projektanta i Projektanta Branżowego – branży
mechanicznej. Wykonanie planu lokalizacji aparatów i urządzeń z uwzględnieniem przepisów B.H.P. i p-poż., oraz służb remontowych dla sekcji : Ekstrakcji
aromatów, Rozdestylowania i Dealkilacji toluenu. Wykonanie obliczeń hydraulicznych dla pomp. Opracowanie specyfikacji technicznych pomp. Określenia
parametrów obliczeniowych aparatów oraz ustalenie systemu ich zabezpieczeń
zgodnie z przepisami U.D.T.
16.3. Zaopiniowanie ofert i wybór dostawców dla : pomp odśrodkowych,
śrubowych, dozujących, uszczelnień mechanicznych, kompresorów tłokowych,
zbiorników procesowych, wymienników ciepła, kolumn destylacyjnych, półek
destylacyjnych, kompensatorów soczewkowych, zaworów bezpieczeństwa.
Założenia konstrukcyjne dla : kolumn destylacyjnych, zbiorników procesowych,
wymienników płaszczowo-rurowych, chłodnic powietrznych, pieców. Założenia dla branży: energetycznej, elektrycznej, kontroli i automatyki, budowlano
– konstrukcyjnej, wodnej, lądowej. Skompletowanie i wydanie dokumentacji
technicznych – eksploatacji dostawców wyposażenia. Opracowanie instrukcji
eksploatacyjnych dla sekcji: Ekstrakcji aromatów, Rozdestylowania i Dealkilacji
toluenu.
16.4. Udział w delegacji do NRD, zapoznanie się eksploatacją Ekstrakcji
aromatów wybudowanej na licencji firmy Lurgi. Udział w delegacji do Moskwy,
uzgodnienia dostawy kolumn destylacyjnych dla etylobenzenu. Udział w delegacji do firmy Voest – Austria, uzgodnienia techniczne dostawy sekcji Dealkilacji
toluenu. Udział w delegacji do firmy Worthington w Desio – Włochy, uzgodnienia techniczne dostawy pomp. Udział w delegacji do firmy Crane w Neapolu
– Włochy, uzgodnienia techniczne dostawy uszczelnień mechanicznych do

Fryderyk Kusiak

91

pomp. Udział w nadzorach i rozruchu Instalacji Ekstrakcji aromatów i Dealkilacji toluenu.
17. Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą.
17.1. Projektowano kompresorownię na terenie hałdy żużla w Hucie im.
Sendzimira. Założenia Inwestora były: wielkość hałasu 40 dB w odległości 1 m
od ściany kompresorowni. Wykonanie i wyciszenie hałasu otworu wlotu powietrza do kompresorowni zlecono Sekcji akustyki AGH.
17.2. Podczas opracowania drugiego systemu chłodzenia reaktora w Elektrowni atomowej Żarnowcu, strona ZSRR nie określiła w jakim stopniu promieniowanie ma wpływ na wytrzymałość materiału. Informacje otrzymano na
spotkaniu z Panią dr Wydziału Metalurgii, która powróciła z NRF – elektrowni
atomowej.
17.3. Projekty w zakresie Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa Pracy zatwierdzone były przez dr inż. Piotra Izaka z AGH.
17.3.1. Stacje Paliw ze zbiornikami podziemnymi i nadziemnymi.
17.3.2. Stacje gazu płynnego ze zbiornikami podziemnymi i nadziemnymi.
17.3.3. Projekt technologiczny produkcji płynów do spryskiwaczy samochodowych „AUTOSZYBEKS”
17.4. Na terenie Trzebini jest zbiornik ługu o pojemności 900 m³, który
zagraża środowisku.
Wspólnie z Profesorem z Wydziału Ochrony Środowiska opracowano
schemat instalacji i dokonano doboru urządzeń do utylizacji ługu ze zbiornika.
Prace zostały przerwane z powodu braku zainteresowań władz Gminy Miasta
Trzebinia.
18. Szczególne wspomnienia z okresu studiów
18.1. Okres zamieszkania w Akademiku przy ul. Rejmonta i Kapelance.
18.2. Okres Juwenaliów.
18.3. Biesiady w knajpach piwnych z okazji Dnia Górnika.
18.4. Egzamin z elektrotechniki u Prof. Stanisława Kurzawy od godziny 17
do 22.
18.5. Egzaminy u doc. Kleczkowskiego w semestrze letnim 16 czerwca
1958 roku,13 września 1958 roku,16 października 1958 roku.
Historia nie zapisana ale dobrze zapamiętana przez Wydział Górniczy tego
semestru.
1 kwietnia 1958 roku studenci zrobili Prof. W. Goetlowi prima-aprilis , nie
przyszli na wykład, od tego czasu aż do końca semestru Profesor nie przyszedł
na żaden wykład. Wykłady prowadzili asystenci. W dniu 16.06 ze 100 osobowej
grupy egzamin zdało tylko 18 osób.

W dniu 13września egzamin zdało tylko 50 osób. Forma egzaminów była
pisemna.
Grupa 20 osób oczekiwała na egzamin, doc. Kleczkowski zakończył sesję
egzaminacyjną. Kilku studentów zakończyło studia na AGH, kilku postanowiło
powtarzać rok. Ponieważ na każdy egzamin byłem dobrze przygotowany, postanowiłem zdawać egzaminu prof. Goetla wpisując się w sekretariacie na wizytę.
Doc. Kleczkowski nie dopuścił abym zdawał egzamin u prof. Goetla, powiadomił studentów, że mam się zgłosić w sekretariacie na drugi dzień o godzinie
12:00. Na końcu egzaminu otrzymałem kilka złośliwych uwag.
Fryderyk Kusiak
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Wspomnienia z geologią w tle
Absolwent (1958)
Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH1

Przyszedłem na świat w 36 roku ubiegłego stulecia. Przeżyłem Polskę sanacyjną – II Rzeczypospolitą, wojnę światową i okupację hitlerowską, PRL, stan
wojenny i burzliwy okres lat 80-tych. Dziś żyję w wolnej i demokratycznej Polsce – III Rzeczypospolitej, jest co wspominać i o czym pisać.
Ale po kolei.
Dzieciństwo i młodość
Urodziłem się w podcieszyńskiej wsi Boguszowice, obecnie dzielnicy
Cieszyna.
Tu spędziłem swoje dzieciństwo i lata młodości, tu moi rodzice gospodarowali na kawałku ziemi, a ojciec przeważnie był bezrobotnym.
We wrześniu 1939 wybuchła wojna, nastąpiły długie lata okupacji hitlerowskiej, z wszystkimi jej następstwami, m. in. Śląsk Cieszyński wcielony został do
Rzeszy Niemieckiej, a jego mieszkańcy stali się obywatelami Rzeszy.
Jako 6-letni chłopak „poszedłem” do niemieckiej Volkschule, by nie przysporzyć kłopotów moim rodzicom.
3 maja 1945 roku przyszło wyzwolenie i skończyła się prawie 6-letnia
okupacja.
1

Rozszerzona wersja wspomnień wydrukowanych w „Vivat Akademia” nr 11/2013
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Dalszą edukację kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym im.
A. Osuchowskiego, zwanym przez uczniów „Osuchem”, który ukończyłem
w maju 1953 roku, jako młody 17-letni człowiek, niezbyt dojrzały, ale po tzw.
egzaminie dojrzałości.
W tym miejscu wracam pamięciom do naszych profesorów, wybitnych
pedagogów, którzy przekazali nam młodym ogrom wiedzy i dobrego wychowania. Profesorowie: Jan Heczko (od matematyki), zwany przez nas „Hefajstosem”, Rudolf Ramsza (od łaciny) zwany „Ramzesem”, o marsowych twarzach
wzbudzali w nas największy respekt. Profesorowie Jerzy Trombik i Józef Chroboczek wpajali nam zamiłowanie do nauk przyrodniczych, a ten ostatni przekonał mnie do geologii, która w przyszłości miała się stać moją wielką „miłością”
zawodową.
Studia
W październiku 1953 roku rozpocząłem studia na Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie, na wymarzonej geologii. Razem ze mną na geologię

fot. 1 – 4.12.1969 – oficjalna delegacja przybywa na uroczystości związane z oddaniem
kopalni „Zofiówka” do ruchu. W I rz. od
lewej: Włodzimierz Ostaszewski – Dyr.
Kopalni, Marian Spychalski – Przewodniczący
Rady Państwa, Jerzy Kucharczyk – Naczelny
Dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia PW, Jan
Mitręga – Minister Górnictwa i Energetyki,
Jerzy Ziętek – Wojewoda Śląsko-Dąbrowski
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poszło dwóch kolegów z „Osucha”: Wiesiek Gabzyl z Zebrzydowic i Kazik
Matl z Cieszyna.
Po zdaniu konkursowych egzaminów wstępnych i otrzymaniu indeksu, stałem się na 5 lat krakowskim żakiem, niestety bez „kasy” i „chaty” – bez stypendium bo byłem za bogaty z domu :), i bez akademika, bo brakło po prostu dla
mnie miejsca. Cóż, trzeba było sobie radzić samemu. Zacząłem od poszukiwania chaty. Razem z Wieśkiem ruszyliśmy w nieznany nam Kraków, ulicą Bohaterów Stalingradu (obecnie Starowiślną) w stronę Wisły. Dopisało nam szczęście.
Po godzinnej wędrówce znajdujemy anons umieszczony na rynnie domu o treści: przyjmę na stancję dwóch studentów, z podanym adresem: Rynek Podgórski
13. Tak na pięć lat wylądowałem z Wiesławem na Podgórzu, by stąd codziennie
tramwajem nr 8 przez cały Kraków z jednego jego końca na drugi zasuwać na
uczelnię.
Z „kasą” było ciut lepiej – z pomocą przyszli rodzice, coś dorzucił pracujący brat, a uczelnia zapłaciła za mieszkanie, po roku studiów „przyszła” forsa
ze stypendium „naukowego”.

fot. 2 – 4.12.1969 – Uroczysta akademia barbórkowa, Prezydium: M. Spychalski, J. Kucharczyk
(przemawia), J. Mitręga, J. Ziętek
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W czasie studiów zaliczyłem obowiązkową wówczas służbę wojskową na
tzw. studium wojskowym. Raz w tygodniu przebieraliśmy się w ciuchy wojskowe
i cały dzień „bawiliśmy” się w wojsko. Trwało to cztery lata, potem były poligony i ćwiczenia, a na końcu upragniony wpis do książeczki wojskowej.
Studia biegły bezproblemowo, zaliczałem semestr po semestrze, również
praktyki wakacyjne – jak miło je wspominać.
Po trzecim roku studiów zdecydowałem się na specjalizację w zakresie Inżynierskiej geologii kopalnianej u prof. Romana Krajewskiego. Wybrany przez
Profesora temat pracy dyplomowej pt. „Stosunki hydrogeologiczne kopalni
Jankowice” był trafiony i bardzo na czasie, nawiązywał bowiem do katastrofy
górniczej jaka wydarzyła się świeżo w kopalni „Jankowice” tj. wdarciem się do
czynnych wyrobisk górniczych kopalni na poziomie 165 m ogromnych mas
„wody z piaskiem” z nadkładu i ich podsadzeniem. Powstały na powierzchni lej,
wielkości budynku mieszkalnego pochłonął zabudowania gospodarcze, płoty,
ogrodzenia, wszystko „poszło” do kopalni – widok niesamowity.
Materiału i obserwacji było aż zanadto, jak na jedną pracę, wykonane
przeze mnie badania i wyliczenia w pełni zadowoliły mojego promotora prof.
R. Krajewskiego.

fot. 3 – 4.12.1969 – akademia barbórkowa, dekoracja odznaczonych (piąty z lewej autor wspomnień)
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Po obronie pracy i złożeniu egzaminu dyplomowego 10 listopada 1958
roku otrzymałem dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
uzyskując tytuł inżyniera magistra geologii, jako jeden z najmłodszych jej absolwentów, miałem zaledwie 22 lata.
5-cioletni okres studiów zapisał się w mojej pamięci jako najwspanialszy
w moim życiu. Było co prawda „goło” (brakowało forsy), ale i wesoło. Oprócz
nauki i zajęć praktycznych był czas na rozrywkę i zabawę, były słynne krakowskie Juwenalia, było wino, co prawda marnej jakości „jabczok” popijane pod
„6-ką” na Małym Rynku, po każdym zdanym egzaminie, były dziewczyny, nasze
koleżanki, co jedna to ładniejsza, wybór doskonały, były pierwsze zauroczenia
(moje Martą) i studenckie miłości, tworzyły się pary (Kazika z Inką, Bronka
z Mirką, Jarka z Ludką itd.), rodziły się przyjaźnie, które przetrwały do obecnych czasów.
Ja czekałem na swoją wielką miłość, która niebawem miała się pojawić.
Miłość i pierwsza praca
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Poznaliśmy się w Cieszynie na
festynie ludowym, latem 1957 roku. Ona miała 18 lat, na imię miała Aneczka,
byłą ładną blondynką o dużych szarozielonkawych oczach, pięknych włosach
i ustach słodkich jak maliny. Za dwa lata została moją żoną. Sakramentalne
„tak” powiedzieliśmy sobie w kościele parafialnym p.w. „św. Marii Magdaleny”
w Cieszynie, przed naszym wujkiem ks. dziekanem Alojzym Wranką.
Potem była już tylko miłość, której owocem była córeczka Grażynka
(ur. 1960) i synek Piotruś (ur. 1962), no i… praca.
Już na 5-tym roku studiów, w II połowie 1958 roku związałem się umową
wstępną, na okres próbny z Przedsiębiorstwem Hydrogeologicznym w Krakowie. Oddelegowany zostałem na Śląsk, do Godowa, do prac hydrogeologicznych prowadzonych przez przedsiębiorstwo, w związku z budową ujęcia wodnego dla kopalni „1 Maja”. Znalazłem się bliżej Cieszyna i mojej kochanej Ani.
Ale już 18 listopada tego samego roku, za doradą cieszyniaka, pana Ferdynanda Iwanka, ówczesnego dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego podejmuję „de facto” pierwszą pracę zawodową, na kopalni
„Dębieńsko” w Czerwionce.
Samo przyjęcia do pracy było zabawne; otóż po miłym przyjęciu przez
dyrektora Oldrzicha Łobodzińskiego, krajana z Zaolzia trafiłem do działu mierniczego, kierowanego przez przedwojennego „markscheidra”, starszego pana,
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który już na wstępie oświadczył mi, że zaszła tu jakaś pomyłka, ja nie potrzebuję do pracy… księdza – powiedział. Kiedy wyjaśniłem mu, że geolog to nie
ksiądz, a geologia to nie teologia, przepraszał i pytał o szczegóły, co to takiego
geologia, ile lat trzeba się jej uczyć, a na końcu rozmowy w ramach przeprosin
przedstawił mi… swoją córkę Krysię (miałem szczęście do blondynek). Potem
wyznaczył mi miejsce na dużej sali, przydzielił „opiekuna” i sporządził dla mnie
plan zajęć, coś w rodzaju zakresu czynności.
Ponieważ kopalnia „Dębieńsko” była starym zakładem górniczym, a złoże
dobrze rozpoznane nie miałem za wiele swojej geologii. Zacząłem więc od tłumaczenia dokumentów mierniczo – geologicznych „Dubensko” – Grube na
język polski, potem „przyszło” miernictwo dołowe, zjazdy do kopalni, zdjęcia
mierniczo-geologiczne ścian eksploatacyjnych, itp. Zająłem się również szkodami górniczymi, opracowując opinie geologiczno – górnicze do Komisji ds.
Szkód Górniczych.
W latach 1961–1964 uczestniczyłem, w prowadzonych przez Urząd Górniczy pracach inwentaryzacyjnych, mających na celu zlokalizowanie kilkudziesięciu płytkich wyrobisk górniczych (szybików), na zboczu Góry Ramża w Czerwionce, w których odbywała się nielegalna eksploatacja pokładów węglowych
(na wychodniach) przez miejscowych górników – emerytów.
W 1964 roku uzyskałem zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego
w Rybniku, na stanowisko hydrogeologa kopalni „Dębieńsko”, stałem się więc
osobą dozoru ruchu, z wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
Sześcioletni okres „dębieński”, zakończony w 1965 roku przeniesieniem do
nowo budowanych kopalń jastrzębskich wspominam bardzo mile. Tu w Czerwionce zaprzyjaźniłem się z „hanysami” – tak nazywali miejscowych, (ja byłem

fot. 4 – 3.09.1980 – podpisanie Porozumień Jastrzębskich (przemawia Jarosław Sienkiewicz)

Karol Żyła

99

dla nich „cesarokiem”), poznałem i polubiłem ich gwarę („tam w antryju, na
byfyju stoi szklonka tyju” – mówiła do mnie Krysia, a ja nie bardzo wiedziałem
o co jej chodzi), poznałem tradycje górniczego stanu, uczestnicząc w uroczystościach barbórkowych i karczmach piwnych. Zapamiętałem też z tego okresu
zastosowane w kopalni najnowsze, jak na owe czasy, zdobycze techniki górniczej: hydrotransport urobku (poziomy i pionowy) oraz instalację do odsalania
słonych wód dołowych kopalni, która w wersji ulepszonej działa do dziś.
Kopalnie „Zofiówka – Borynia – Pniówek” w budowie pionierskie
badania złóż „Zofiówka” i „Borynia”
1 kwietnia 1965 roku, decyzją Naczelnego Dyrektora RZPW w Rybniku
zostaję służbowo przeniesiony do kopalń „Zofiówka – Borynia – Pniówek”
w budowie z siedzibą w Jastrzębiu. Z decyzji byłem bardzo zadowolony, ponieważ znalazłem się bliżej rodzinnego Cieszyna, domu i kochanej rodzinki.
Zostałem serdecznie, po górniczemu, przyjęty przez ówczesnego dyrektora Włodzimierza Ostaszewskiego, geologa i górnika po Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Alka Węgrzyka, mierniczego górniczego również absolwenta
Akademii, organizującego wówczas dział mierniczo – geologiczny dla wyżej
wymienionych kopalń, przyjaciela na długie lata wspólnej pracy, on został szefem działu (głównym mierniczym), ja jego zastępcą (głównym geologiem).
Tu zaczęła się prawdziwa geologia. Po skompletowaniu zespołu współpracowników, inżynierów i techników geologii i pomiarowców ruszyłem ostro do
roboty.
Czas naglił. W początkowej fazie było głębienie szybów, trzech dla
„Zofiówki” i dwóch dla „Boryni” (dla „Pniówka” brakło funduszy).
Z uwagi na trudne warunki hydrogeologiczne w nadkładzie, szyby drążone były metodą mrożeniową w całym nadkładzie, to jest do głębokości 300
metrów. Pierwsze dwa szyby „Zofiówki” wchodziły właśnie do karbonu, odsłaniając jego stropową część, zbudowaną ze „zmienionych” skał, o charakterystycznym pstrym zabarwieniu – nazwałem je „utworami pstrymi”. Dalsze głębienie szybów, już w „zdrowym” karbonie odbywało się przy rozmrożonym
górotworze, setki litrów wody lało się na głowy załogi i oczywiście służby geologicznej. Nie pomagały specjalne ubrania, popularnie zwane „szachciokami”,
kaptury na głowę, woda wdzierała się wszędzie. Prowadzenie zapisków „pod
wodą” na specjalnym matowym papierze było bardzo utrudnione, po wyjeździe
na powierzchnię trzeba było je z pamięci uzupełniać, by stworzyć wiarygodny
obraz geologiczny. Takie to były spartańskie warunki pracy geologa.
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Roboty były prowadzone na trzy zmiany, trwał wyścig z czasem, ponieważ ówczesne władze chciały za wszelką cenę dotrzymać planowanych terminów budowy. Służba geologiczna miała pełne ręce roboty, każdy bowiem 3–4
metrowy odcinek w wyłomie głębionego szybu musiał być „odebrany” przez
geologa, dopiero po wykonaniu zdjęcia geologicznego, opuszczany był tzw.
„szalunek” a lany poza niego beton stanowił obudowę ostateczną szybu.
Pierwszy udostępniony szybem „Zofiówka I” pokład grubości 3m (bez
przerostów) wzbudził zachwyt oficjeli i… dziennikarzy, którzy przybyli go oglądać. Niestety pani Małgosia mimo szczerych chęci nie wsiadła do „kubła” i nie
zjechała na dół do głębionego szybu. Nigdy w życiu, ja chcę żyć – krzyczała,
kiedy próbowaliśmy ją wsadzić do kubła.
Następne pokłady udostępniane szybami „Zofiówki” i „Boryni” oraz
wykonane w nich prace geologiczne, potwierdziły wstępny obraz geologiczny
złóż „Zofiówka” i „Borynia” przedstawiony w dokumentacjach geologicznych
z lat 50-tych, oparty jedynie o dane uzyskane z powierzchniowych otworów
wiertniczych, że mamy do czynienia z bogatymi złożami, o węglozasobności
bilansowej sięgającej – w przypadku złoża „Zofiówka” 24 t/m2, a występujące
tu w ogromnej większości węgle ortokoksowe (typów 35.1 i 35.2) cechują się
nieznacznym zasiarczeniem (śr. 0.67%) oraz wysokimi własnościami koksowniczymi. Decyzje ówczesnych władz o górniczym ich zagospodarowaniu, były ze
wszech miar uzasadnione.
Pierwsze górnicze roboty udostępniające, poziome (przekopy) rozpoczęto
w 1965 roku w kopalni „Zofiówka”, równocześnie na dwóch poziomach: wentylacyjnym (na głęb. 580 m) i eksploatacyjnym (na głęb. 705 m).
Już przy drążeniu pochylni międzypoziomowej, prowadzonej w węglu
(pokł. 407/1) dała
znać o sobie tektonika pokładowa, nie ujawniona w dokumentacji geologicznej. Pochylnia była zatrzymywana, ruszyły pierwsze wiercenia dołowe,
w celu określenia wielkości
zaburzeń tektonicznych, a ja, o mało co nie zostałem zwolniony z pracy za
– jak to wówczas określono opóźnianie budowy kopalni. Tłumaczenie o słabym
rozpoznaniu złoża, a szczególnie tektoniki pokładowej nikogo nie obchodziły.
Takie to były czasy i uroki pracy geologa.
W oparciu o dane geologiczne uzyskane z górniczych robót udostępniających (przekopów) na poziomach 580 m i 705 m oraz robót przygotowawczych
w pokładach 407/1, 407/2-3, no i oczywiście z wierceń powierzchniowych,
sporządzona została pierwsza dokumentacja geologiczna z moim udziałem.
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W tym samym roku rozpoczęto rozruch pierwszej ściany eksploatacyjnej
w pokł 407/1.
Uroczyste oddanie do ruchu kopalni „Zofiówka”, w którym miałem
zaszczyt uczestniczyć, a nawet po raz pierwszy być odznaczonym, nastąpiło
podczas obchodów barbórkowych, 4 grudnia 1969 roku, w obecności najwyższych władz państwowych z Marianem Spychalskim i wojewódzkich z Jerzym
Ziętkiem, o oficjelach partyjnych nie wspominając. (fot.1, 2, 3)
Następne kopalnie „Borynia” i „Pniówek” zostały oddane do ruchu z opóźnieniem, głównie z braku funduszy w kasie państwowej. Pierwszą z nich oddano
w roku 1971, drugą dopiero w grudniu 1974.
W tym czasie (1967 roku) uzyskałem uprawnienia Centralnego Urzędu
Geologii do „sporządzania projektów badań, dokumentacji geologicznych…”,
a trzy lata później uprawnienia Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania
czynności geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych, stając się
pełnoprawną osobą do sporządzania dokumentacji mierniczo – geologicznej
kopalni.
Pięcioletni okres „jastrzębski” wspominam z dumą, wykonałem przecież, wraz z zespołem pierwszy, pionierski etap w rozpoznaniu i badaniu złóż
„Zofiówka” i „Borynia”, i tak to zostało zapisane w kronikach kopalnianych.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” dalsze badanie
złoża „Zofiówka”
W styczniu 1970 roku decyzją ówczesnych władz Zjednoczenia skierowany
zostałem do nowoutworzonej jednostki administracyjnej pn. Kopalnia Węgla
Kamiennego „Zofiówka” (przemianowanej w 1974 roku na „Manifest Lipcowy”), gdzie jak poprzednio w duecie z Alkiem Węgrzykiem, stworzyliśmy
kierownictwo działu mierniczo – geologicznego kopalni.
Ale wróćmy do dalszego badania złoża „Zofiówka” eksploatowanego od
grudnia 1969 roku. Było ono w dalszym ciągu słabo rozpoznane, szczególnie
w partiach peryferyjnych, wymagało dalszych intensywnych badań zarówno
robotami górniczymi jak i dołowymi otworami badawczymi.
W latach 1970–1974 wykonano 130 tyś metrów górniczych robót udostępniająco – badawczych i rozcinkowych w pięciu pokładach oraz 9 tys metrów
otworów badawczych z pełnym uzyskiem rdzenia i dodatkowo geofizyką
otworową.
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Dane geologiczne, uzyskane w powyższych robót pozwoliły na sporządzenie w 1975 roku aktualizacji dokumentacji geologicznej złoża „Zofiówka”
z 1969 roku.
Stopień zbadania złoża wzrósł i osiągnął wartość 17,3% w kat. A+B. Rozpoznana została w szczególności tektonika pokładowa oraz warunki geologiczno
– górnicze, jedne i drugie okazały się niekorzystne dla prowadzonej eksploatacji.
Bogata i skomplikowana tektonika dysjunktywna, duże zmiany sedymentacyjne występowania pokładów (wymycia, ścienienia, zaniki) oraz wysoka metanonośność pokładów wywarły negatywny wpływ na górnicze zagospodarowanie złoża „Zofiówka” i znacznie opóźniły planowane wydobycie kopalni (12 tys
ton na dobę).
Metanowość absolutna kopalni osiągnęła rekordową wartość 201 m3 CH4
/min – trzeba było wprowadzić odmetanowanie górotworu systemem drenażu
podziemnego, dodatkowo pojawiły się zjawiska geogazodynamiczne, ściśle
związane z metanonośnością pokładów.
Wypływy metanu z odrzutem węgla i skał stały się bardzo niebezpieczne,
szczególnie w partiach nieodprężonych i tektonicznie zaburzonych. Zastosowana profilaktyka (m.in. otwory wyprzedzające) nie zawsze była skuteczna,
wystąpiły wypadki z udziałem ludzi.
W zaistniałej sytuacji decyzją kierownictwa kopalni włączony zostałem
do prac projektowych, wykonywanych przez pion górniczy, mających na celu
bezpieczne prowadzenie robót górniczych w rejonach zagrożeń. Plany ruchu
i dodatki do nich oraz bieżąca analiza prowadzonych robót weszły dodatkowo
w zakres moich obowiązków.
Jako członek kopalnianych zespołów d/s zagrożeń (wodnego, metanowego, wyrzutowego, d/s tąpań) uczestniczyłem w ich posiedzeniach i w końcowych ustaleniach. Na plan pierwszy wysunęły się sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego.
Jak by tego było mało, latem 1975 roku wybucha w kopalni pożar endogeniczny w ścianie (pokł. 403/1) powodując wyłączenie na kilka miesięcy całego
rejonu kopalni i dalsze opóźnienie w osiągnięciu docelowego wydobycia.
Z uwagi na powstałe w międzyczasie niezgodności w identyfikacji pokładów
(i ich korelacji) zaszła potrzeba jej korekty. Identyfikacja przyjęta w dokumentacji z 1969 roku była niepewna, sporządzona została metodą geometryczno –
litologiczną, brak było pewnych reperów korelacyjnych. Co prawda, znany był
poziom fauny słodkowodnej, występujący w spągowej części serii mułowcowej
(poniżej pokł. 406), ale nikt go dotychczas nie „usytuował” w złożu „Zofiówka”.
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O pomoc poprosiłem Panią Anię z Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, żonę
mojego przyjaciela Adama Kotasa.
W umówiony dzień zjechaliśmy do kopalni, na przekop, w którym właśnie
„odstrzelono” przodek, odsłaniając w nim pokład 406 i jego spągowe warstwy
– szare iłołupki, z licznymi białymi „kropkami”.
Mamy je – krzyczała uradowana Ania, patrząc przez lupę na drobne skorupki małży karbońskich, tworzące właśnie w tym miejscu poszukiwany przez
nas poziom fauny słodkowodnej, przy okazji udzielając mi darmowej lekcji
paleontologii.
Tak oto, z pomocą pięknej kobiety rozpoznałem u siebie, w kopalni charakterystyczny poziom faunistyczny – pewny reper przy dalszych pracach
korelacyjnych.
W tym miejscu wracam wspomnieniami do sąsiedniego złoża „Pniówek”,
którego udostępnianie szybami zostało wstrzymane w 1965 roku – o czym
wspomniałem już wcześniej. Dla jego szybszego udostępnienia w I kwartale 1972 roku ruszają roboty górnicze od strony czynnych wyrobisk kopalni
„Zofiówka” (przekopy kierunkowe na poz. 705 m.), z wykorzystaniem jej infrastruktury technicznej, do zbicia z głównymi szybami „Pniówka”. Koncepcja
skrócenia czasu budowy kopalni „Pniówek” sprawdziła się – w czerwcu 1974
roku nastąpiło zbicie, by już w grudniu tego samego roku ruszyła eksploatacja
„Pniówka”.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” – przymiarki do
doktoratu
Przy nawale pracy i obowiązków znalazłem czas (i chęci) do przemyśleń
bardziej naukowych. „Prologiem” do nich były ukończone w latach 1974–1975
studia podyplomowe na mojej Alma Mater, u prof. Stanisława Zb. Stopy, w specjalności geologia złóż kopalin stałych – węgiel. Już wówczas Profesor zachęcał
mnie do podjęcia studiów doktoranckich w temacie mi bardzo bliskim a mianowicie: „występowanie pstrych utworów karbońskich i ich geneza powstania”.
Nic z tego wówczas nie wyszło, ważniejsza okazała się praca i …rodzinka.
Do tematu wróciłem w 1981 roku, mądrzejszy o poczynione w międzyczasie
obserwacje i badania „in situ” w złożu „Zofiówka”, w wyrobiskach górniczych
kopalni „Manifest Lipcowy”.
Swoje wyniki obserwacji i badań przedstawiłem po raz pierwszy w 1981
roku na konferencji naukowo-technicznej w Jastrzębiu w referacie pt. „Występowanie pstrych utworów w karbonie, w południowej części Rybnickiego
Okręgu Węglowego”.
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Stwierdziłem wówczas m.in., że:
– pstre utwory występują w przystropowej części karbonu w rejonie kopalń
„Jastrzębie”. „Moszczenica”, „Borynia” i „Manifest Lipcowy”, zajmują
około 20% powierzchni tworząc płaty i strefy ograniczające się przeważnie do morfologicznych zboczy wyniesień karbonu, a ich zasięg pionowy
wynosi od kilkunastu metrów na wzniesieniach do 250–270 metrów
w obniżeniach
– pokłady węgla występujące w ich pobliżu cechuje silna redukcja ich miąższości lub też ich całkowity zanik; miejsce pokładu zajmują pstre skały
ilaste, czasem z porwakami piaskowca lub mułowca.
– Węgiel kontaktujący się z pstrymi utworami od części stropowej jest
zazwyczaj silnie zwietrzały, o obniżonych własnościach technologicznych i wykazuje cechy węgli energetycznych (typów 31,1 i 31,2)
– skały otaczające pokłady węgla, głównie iłowce charakteryzują się pstrym
zabarwieniem (od kremowego, poprzez zielonkawy do intensywnie czerwonego), wykazują znaczne zmiany strukturalne; – skrajnym przypadkiem jest występowanie brekcji i rumoszu, co nazwałem „zwietrzeliną
karbońską”
– harakter litologiczno – petrograficzny utworów pstrych, paleogeografia
oraz wyżej wspomniane cechy skał, a także wyniki analiz węgla wskazują
na ich wietrzeniowy charakter.
To ostanie stwierdzenie wywołało „spięcie” z obecnym na konferencji prof.
Wiesławem Gabzdylem, moim współtowarzyszem lat studiów i najlepszym
przyjacielem, który optował za tufogenicznym ich pochodzeniem. Moje późniejsze, częste spotkania w jego Instytucie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
były burzliwe, ale zawsze nacechowane zrozumieniem i chęcią pomocy z jego
strony, kończyły się przeważnie polubownie, przy …lampce koniaku. Kiedy
mówiłem mu, że od paru lat szukam w złożu „Zofiówka” skał tufogenicznych,
odpowiadał mi: – szukaj dalej, a znajdziesz na pewno, doradzał jakie mam jeszcze wykonać badania, zachęcał do otwarcia u niego przewodu doktoranckiego.
W moich poglądach na wietrzeniowy charakter powstania pstrych utworów karbońskich „wspierał” mnie Wacław Kowalski z Akademii, zajmujący się
wówczas tą problematyką, razem bezskutecznie szukaliśmy w wyrobiskach górniczych kopalni „Manifest Lipcowy” skał tufogenicznych. W końcu, za doradą
przyjaciół zrezygnowałem z „doktoryzowania” się, spory i polemiki naukowe
pozostawiłem mądrzejszym ode mnie, naukowcom, a sam zająłem się dalszym
rozpoznawaniem występowania utworów pstrych w złożu „Zofiówka”, waż-
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nym z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzonych w ich pobliżu robót
górniczych.
Wykonane w latach 1981–1987 badania robotami górniczymi (chodniki
i przecinki badawcze), wiertniczymi (otwory badawcze) oraz geofizycznymi
(sejsmika w wersji prześwietleń) dały zadowalający obraz występowania pstrych
utworów karbońskich, pozwoliły już w fazie projektowania górniczego na „ominięcie” ich eksploatacją.
Wyniki wyżej wymienionych obserwacji i badań opublikowałem w 1987
roku (Przegląd Górniczy nr 7/87) w artykule pt. „Występowanie „utworów
pstrych” i ich wpływ na prowadzenie robót górniczych w kopalni „Manifest
Lipcowy”. Jeszcze raz opowiedziałem się w nim za wietrzeniowym charakterem
powstania pstrych utworów karbońskich, gdyż przez kolejnych sześć lat poszukiwań nie znalazłem w złożu „Zofiówka” dowodów na ich wulkaniczną genezę
powstania.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w okresie strajków i niepokojów społecznych
Ostanie dni sierpnia 1980 roku na kopalni „Manifest Lipcowy” były bardzo
niespokojne, ludzie gromadzili się w cechowni i na placu kopalnianym, głośno
dyskutując o panującej w kraju sytuacji. Wyczuwało się wielką nerwowość wśród
załogi.
W dniach z 28 na 29 sierpnia, przy negatywnej postawie dyrektora kopalni
wybucha strajk. Stanęły szyby, ściany przestały fedrować, władzę na kopalni
przejął szybko utworzony Zakładowy Komitet Strajkowy. Już następnego dnia
w cechowni kopalni rozpoczęły się rozmowy, transmitowane na żywo przez
radiowęzeł, pomiędzy ZKS-em,a przybyłą na kopalnię delegację resortową
z ministrem Górnictwa i Energetyki Włodzimierzem Lejczakiem. Omawiano
21 postulatów wysuniętych przez strajkujących, w tym likwidację znienawidzonego przez górników 4-brygadowego systemu pracy w górnictwie, który czynił
z nich ludzi „upodlonych” – jak sami o sobie mówili.
Tymczasem strajk trwał, strajkujący domagali się postępów w rozmowach,
obarczając się wzajemnie winą za ich opóźnianie. Plac kopalniany okupowany
przez strajkujących zamienił się w wielki plac zebrań, setki zdesperowanych,
często głodnych ludzi, śpiących na styropianach, śpiewających na zmianę pieśni
patriotyczne i religijne, wznosiły okrzyki „precz z komuną, So-li-dar-ność.”
Tymczasem do strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” przystępują załogi
innych kopalń i zakładów przemysłowych Śląska, łącznie 56 zakładów. Od 31
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sierpnia strajkujący zaostrzają formę protestu, strajk staje się okupacyjnym, żadnemu nie wolno wyjść na zewnątrz kopalni. Trwa pat w rozmowach, wszyscy
czekają na przybycie delegacji rządowej z Warszawy.
Dnia 2 września rozpoczynają się rozmowy pomiędzy utworzonym Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym z Jarosławem Sienkiewiczem, a delegacją rządową na czele z wicepremierem Aleksandrem Kopciem.
Po całonocnych rozmowach i ustaleniach, 3 września rano następuje podpisanie porozumień, które do historii przeszły jako „porozumienia jastrzębskie”
(fot. 4).
Byłem bezpośrednim obserwatorem tych wydarzeń, a po części również
ich uczestnikiem – prowadziłem bowiem ze strony kopalni rozmowy z MZK,
w sprawie miejsca, sposobu i ilości osób, które miały dokonać miesięcznych
odbiorów robót górniczych.
Spokój społeczny na kopalni „Manifest Lipcowy” trwał zaledwie 16-cie
miesięcy.
14 grudnia 1981 roku po raz drugi załoga kopalni zastrajkowała, protestując przeciwko wprowadzonemu w nocy z 12 na 13 grudnia stanowi wojennemu.
Strajkujący zatrzymali ruch zakładu górniczego, opanowali cechownię, wyszli na
plac kopalniany, zabarykadowali bramę główną wózkami dołowymi.
Reakcja władzy była natychmiastowa. Zmotoryzowane Oddziały Milicji
Obywatelskiej (ZOMO) przystąpiły z marszu do odblokowania kopalni – tak
to wówczas określono.
Po sforsowaniu bramy głównej przez czołg, zomowscy uzbrojeni w granaty z gazem paraliżującym oraz w broń z ostrą amunicją, na rozkaz dowódcy
ruszyli na strajkujących „uzbrojonych” w kilofy, łańcuchy i żelazne pręty. Poleciały kamienie w stronę zomowców, padły strzały ze strony ZOMO, byli pierwsi
ranni z obu stron, pojawiły się krople krwi na lekko ośnieżonym placu kopalnianym. Później nastąpiła „grobowa” cisza, strajkujący wycofali się do pomieszczeń cechowni, zomowscy dokończyli dzieła.
Wszystko to obserwowałem z okna swojego biura.
Potem nastąpiły rządy „wojskowych”. Kopalnia była zakładem zmilitaryzowanym, ze wszystkimi z tego wynikającymi następstwami. Komisarz wojskowy, emerytowany pułkownik Wojska Polskiego na szczęście był człowiekiem
„z jajami”, można było z nim porozmawiać, ja osobiście „kupiłem” go workiem
okazów skał karbońskich z mojej biurowej gabloty, którą przeznaczył dla swojej
córki, studentki geologii na Uniwersytecie Warszawskim.
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Tymczasem trwały kontrole wszystkich i wszystkiego, „wesołe autobusy”
(tak je nazywaliśmy), z inspektorami wojskowymi i cywilnymi odwiedzały nas
bezustannie. Trzeba było im poświęcać drogocenny czas, tłumaczyć sprawy
dotyczące m.in. rozcinki złoża, strat węgla, o których nie mieli zielonego pojęcia.
Po zniesieniu stanu wojennego i utrudnień z nim związanych, kopalnia
przystąpiła do w miarę normalnego fedrowania, a ja wraz z zespołem współpracowników do dalszego badania złoża „Zofiówka”.
W 1985 roku opracowana została ostatnia z moim udziałem dokumentacja
geologiczna złoża „Zofiówka” stanowiąca podsumowanie, dotychczasowych
badań na tym złożu.
We wnioskach końcowych stwierdziłem wówczas że:
– złoże „Zofiówka” zostało rozpoznane i zbadane w stopniu wystarczającym (23,9% w kat. A+B) do prowadzenie bezpiecznej i ekonomicznie
uzasadnionej eksploatacji na czynnych poziomach kopalni, tj. do głębokości 705 m, wymaga jednak dalszych badań poniżej tej głębokości,
w związku z planowaną eksploatacją z poz. 900 m.
Końcowe zalecenie kierowałem do moich następców, którym przypadnie
kontynuować rozpoczęte i przez 20 lat prowadzone przeze mnie prace geologiczne na złożu „Zofiówka”.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”– pożegnanie
z kopalnią
Czułem się coraz bardziej zmęczony, bardziej psychicznie niż fizycznie,
praca stała się nerwowa, nie dawała mi tyle satysfakcji i zadowolenia co dawniej,
nie pomagała „seta” i „cygareta”, zacząłem myśleć o zrobieniu sobie przerwy
na odpoczynek.
Kiedy w sierpniu 1988 roku wybuchają na kopalni „Manifest Lipcowy”
nowe strajki, trwające najdłużej bo aż 17 dni decyduję się na odejście na zasłużoną – według mnie emeryturę górniczą, ku zaskoczeniu moich przyjaciół,
współpracowników oraz kierownictwa kopalni i Gwarectwa.
15 listopada 1988 roku, z inicjatywy zakładowego koła Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa, którego byłem długoletnim sekretarzem,
w Klubie NOT-u, nastąpiło moje pożegnanie z kopalnią „Manifest Lipcowy”.
Były oficjalne przemówienia i toasty, przypomnienia zasług dla kopalni,
prezentacja otrzymanych, za „długoletnią i wyróżniającą pracę” odznaczeń,
tych państwowych (m.in. Orderu Sztandar Pracy II klasy) i resortowych (Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Górnictwa PRL). Były podziękowa-
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nia i życzenia od szefostwa z Gwarectwa, Kopalni i Urzędu Górniczego, oraz
najbliższych współpracowników: geologów, górników i mierniczych górniczych
i innych przyjaciół, którzy zechcieli przybyć na tą uroczystość.
Były pamiątkowe puchary i okolicznościowe upominki, było na koniec
tradycyjne „Sto lat” i hymn górniczy. Była też specjalnie dla mnie napisana
rymowana laurka – od kierownictwa pionu górniczego kopalni, którą pozwolę
sobie przytoczyć:
Tyle razem dróg przebytych,
tyle ścian wyfedrowanych,
tyle zebrań, tyle narad,
tyle spraw rozpatrywanych.
Tych dyskusji, kłótni, sporów,
w których grałeś skrzypce pierwsze
nie wyrażą referaty
i nie wypowiedzą wiersze.
Rozdzielałeś sprawiedliwie
chodnikowi, każdej ścianie.
Tu uskoczek, tam wymycie,
nie pomogło nam wołanie
że fedrować trzeba węgiel,
skipy, cięcia, metry, tony,
że kopalnia to dziewczyna,
która lepsza jest od żony.
Pochylony nad mapami
wrosłeś w nasz górniczy trud,
dałeś swoją wiedzę, pracę
byłeś wzorem wszystkich cnót.
I dobrnąłeś już do mety.
Dom, emerytalny pokój.
Na „cesarskim” się rozsiądziesz
i mieć będziesz święty spokój.
Zapamiętaj nasz Karolu
życie biegnie tak jak koło.
Chcielibyśmy abyś zawsze
dalej szedł z nami pospołu,
z głową dumnie podniesioną
bo świat przecież wciąż się zmienia
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chcielibyśmy byś nas w sercu
ocalił od zapomnienia.”
Piękny wiersz, który wzruszył nawet takiego „twardziela” za jakiego uchodziłem wśród braci górniczej.
Tak zakończyłem 30-letni bogaty w wydarzenia okres pracy zawodowej
„dla geologii i górnictwa”.
Praca na emeryturze
Przechodząc na górniczą emeryturę miałem zaledwie 52 lata, dużą wiedzę
i ogromne doświadczenie, postanowiłem te walory wykorzystać w pracy również dla geologii i górnictwa, ale w zmienionej formule.
Po półrocznej przerwie, w drugiej połowie 1989 roku, już w nowej rzeczywistości ustrojowej, przy obowiązujących regułach gospodarki rynkowej,
rozpoczynam 15 – letni okres pracy „usługowej”, wykonywanych w ramach
umów cywilno – prawnych dla spółek prawa handlowego, m.in. PPUH „Regor”
w Katowicach i PPH-U „Geopomiar” w Wodzisławiu Śląskim i innych.
W latach 1989–1994, ze stworzonym i kierowanym przeze mnie, zespołem
specjalistów, przy współpracy ze służbami geologicznymi kopalń wykonałem
aktualizację wszystkich jastrzębskich złóż węgla kamiennego.
W latach 1994–2000, pod rządami już nowej ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze z 1994 roku i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
dotyczących dokumentowania złóż i ustalania kryteriów bilansowości opracowaliśmy kilkanaście „nowych” dokumentacji geologicznych i projektów zagospodarowania złoża dla złóż węgla kamiennego Jastrzębskiej i Gliwickiej Spółki
Węglowej, m.in. dla złóż „Jastrzębie”, „Borynia”, „Pniówek”, „Zofiówka”,
„Dębieńsko” i „Knurów”.
W związku z wejściem w życie w 1998 roku tzw. ustawy górniczej o „dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej” – będącej prawną podstawą do restrukturyzacji polskiego
górnictwa (czytaj: likwidacji nierentownych kopalń) zmienia się profil naszych
usług.
W latach 1998–2000 sporządziłem wraz z zespołem przy udziale służb geologiczno – górniczych kopalń kilkanaście tzw. dodatków rozliczeniowych do
dokumentacji geologicznych i projektów zagospodarowania złoża likwidowanych kopalń, m.in. dla KWK „Żory”, „Gliwice”, „Dębieńsko” i „Marcel – Ruch
1 Maja”. Tę ostatnią „usługę” wykonałem we współpracy z moją uczelnią i osobiście z Markiem Nieciem, kolegą i przyjacielem ze studiów.
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Na koniec mojej pracy „na emeryturze”, w latach 2000–2007 związałem się
z Komisją Zasobów Kopalin przy Ministerstwie Środowiska, kierowaną wówczas przez prof. Marka Niecia, wykonując dla niej szereg opinii do dokumentacji
geologicznych złóż węgla kamiennego.
Dziś jestem „emerytowanym” dziadkiem, jeszcze „na chodzie”, mam tę
samą kochającą żonę Anię, czwórkę wnuków, z których najstarszy poszedł
w moje ślady. Mam też psa, pięknego owczarka szkockiego, który „wszystko
rozumie, tylko mówić nie umie”.
Dla relaksu „pracuję” w ogródku mojej żony, a tak całkiem na poważnie to
w moim sadzie, któremu poświęcam cały wolny czas.
Z domu „na górce” – jak mówią o nim przyjaciele, podziwiam pięknie
szczyty Beskidu Śląskiego, dla kurażu „strzelę” sobie czasem kielicha (to na
zdrowie), i wypalam słabego L&M – ma (to już nie na zdrowie).
Czas za szybko ucieka, żeby trwonić go na nudę!
Karol Żyła

Bolesław Herudziński

Od matury
do stowarzyszeniowej struktury

Wspomnienia odkrywają wiele ciekawych epizodów z życia Wychowanków
AGH. Snują piękną nicią łączącą życie zawodowe w przemyśle z wdrażaniem
wiedzy tradycyjnej i innowacyjnej pobudzonej w czasie pokonywania schodów
wznoszących do krainy doskonałości wiedzy inżynierskiej poprzez tory przeszkód w postaci zaliczeń i egzaminów uczelnianych. Nasza 100-letnia Alma
Mater zrealizowała i nadal realizuje marzenie wielu światłych pokoleń Polaków.
Pomimo wichrów wojennych, rewolucji naukowo-technologicznych i różnych
przemian ustrojowych stała się jednym z najnowocześniejszych uniwersytetów
w Polsce i w Europie zachowując rodową część nazwy Akademia Górnicza.
Pomimo globalnych tendencji dekarbonizacji wytwarzania energii Nasza uczelnia jest wiodącą jednostką naukową w opracowywaniu czystych technologii
węglowych. Przedsiębiorcy nawet światowych firm wysoko oceniają wartość
naszych absolwentów. Albowiem w wielu przypadkach budują oni kluczowy
kapitał firmy.
Powstałe siedemdziesiąt lat temu Stowarzyszenie Wychowanków AGH
wypracowało ciekawe formy łączności z absolwentami. Spotkania jubileuszowe
uczelniane czy wydziałowe po latach stają się wielkim przeżyciem. Nasze Stowarzyszenie jako jedyne w kraju prowadzi Odnowienie Immatrykulacji po 50
latach rozpoczęcia studiów. Osobiste zainteresowanie Przewodniczącego ZG
SW AGH prof. Stanisława Mitkowskiego oraz całego Prezydium powoduje
wzrost znaczenia tego wydarzenia i nadal jest wspierane przez Rektora łącznie z udziałem w poszczególnych fazach uroczystości. Ta prawie półwieczna
tradycja cieszy się wielkim zainteresowaniem kolejnych roczników absolwenckich jak i uznaniem we wszystkich gremiach decyzyjnych AGH. Są to spotka-
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nia wprost niezwykłe i dostarczające wiele radości i wzruszeń. Często emocje
sięgają zenitu. Doznałem tego uniesienia i do dzisiaj wywołuje to przyjemne
wspomnienia. Inicjatorem i głównym organizatorem tych uroczystości jest od
samego początku dr inż. Krystyna Norwicz. To właśnie pod Jej przewodnictwem, wniosek dr. inż. Kazimierza Sujeckiego, Zespół Organizacyjny tego jubileuszu zdecydował się na powierzenie mnie wystąpienia w imieniu immatrykulowanych w dniu 19 listopada 2014 r.
Z wielkim przejęciem co widać na zdjęciu zawołałem Koleżanki i Koledzy
ze wspaniałych czasów studenckiego życia! Kochani Żacy +50! Czy przypominacie sobie te chwile, kiedy kierowaliśmy swoje młodzieńcze kroki do Krakowa? Wielu z nas jeszcze podczas ceremonii pożegnalnych ze szkołami średnimi przeżywało różne nastroje i zmienne uczucia. Skończył się wreszcie ten
jakże trudny, nie tylko dla nas, ale także dla naszych rodziców, okres wytężonej
nauki w szkołach. Już nikt nie zada pracy domowej. Już zniknął niepokój przed
lekcjami w obawie o zapytanie. Bo często zamiast siedzieć przy odrabianiu lekcji
ciekawiej było pobiegać za piłką lub wziąć udział w kuszącej urokami namiętności domowej prywatce. Na pewno radość z osiągniętego celu spowodowała,

Bolesław Herudziński

113

że w głowach tęgo zaszumiało, gdy serduszko do serduszka się zbliżało w trakcie nastrojowych melodii granych na balach maturalnych. Niewielu uświadamiało sobie fakt, że kończąc szkołę dostaje się indywidualną samodzielną pracę
domową „Wybierz kierunki ścieżek życia prowadzących do celu – godnie żyć?”.
My absolwenci zgromadzeni w Auli w 50-tą rocznicę rozpoczęcia studiów
możemy stwierdzić jedno, że swojej szansy nie zmarnowaliśmy. Każdy coś
w życiu osiągnął. Najwięcej z nas podejmowało pracę zgodnie z ukończonym
kierunkiem w pracochłonnym przemyśle. Sztandarowe inwestycje przemysłu
ciężkiego jak kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, modernizacja hutnictwa z nowobudowaną Hutą Katowice, budowa nowych bloków energetycznych w Turoszowie i Pątnowie/Koninie, liczne miejskie budowy infrastruktury
technicznej i środowiskowej chętnie przyjmowała młodych twórców strategii
przemysłowej. Jest wśród nas wielu pracowników naukowych od asystentów
z tytułami doktorów inżynierów do samodzielnych pracowników w różnych
instytutach naukowych z tytułami profesorów zwyczajnych. Są też tacy, którym
udało się rozwinąć prywatne inicjatywy w czasach budowy społeczeństwa rozwiniętego socjalizmu. Dwóch naszych rówieśników wylądowało wraz z rodzinami w Kanadzie i tam też prowadzą udaną działalność zawodową. Wielu z nas
pracowało w firmach zagranicznych lub polskich firmach realizujących zlecenia kontrahentów z różnych kontynentów. Sam też pracowałem przez dwa lata
w VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe w Hoyerswerda w Niemczech. Trudno
określić, kto lepiej wykorzystywał bieżącą koniunkturę, a kto mniej. Na te
tematy z pewnością będziemy rozmawiać przy różnych spotkaniach w mniejszych grupach.
Dzisiaj kiedy minęło 50 lata od pierwszego naszego spotkania warto przybliżyć myśli jakie nam towarzyszyły przy samym wyborze miejsca studiów w Krakowie. Przybyliśmy tutaj z różnych stron kraju. Z dużych miast, ale także ze wsi
i małych miasteczek, do najbardziej studenckiego ze wszystkich akademickich
miast w Polsce. Do rozsławienia tego określenia przyczyniły się obchody 600lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wielu pięknych tradycji słynęła też Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. O tym, że kierunkami kształcenia w konkretnych zawodach wyróżniała się tradycją powiązań
z przemysłem dowiedziałem się od absolwenta z1961 r. Wydziału Odlewnictwa
Antoniego Michalaka nauczyciela Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego
w Pabianicach.
Odkrycie zasobnych złóż węglowych w rejonie wsi Piask-Łękińsko na
terenie Gminy Kleszczów przynależnej do powiatu bełchatowskiego odbiły
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się głośnym echem w krajowych mediach i ułatwiły wielu młodym ludziom
podjęcie decyzji przygotowania zawodowego związanego z górnictwem. Spośród 32 maturzystów 1964 r. TPP trzej postanowili podjąć studia na Wydziale
Maszyn AGH w Krakowie, dwóch na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a jeden
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Być może zdecydowałoby
się więcej abiturientów na studia gdyby nie pewne rozporządzenie ówczesnego
Ministerstwa Oświaty, które pozwalało na wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkoły, bez matury, bez tytułu technika. Na jego podstawie można było
jedynie podjąć pracę tylko w szkolnictwie zawodowym.
Trafiło to na klasę, która była dobrze przygotowana do podejmowania
trudnych problemów społecznych swojego środowiska. a która w tej sprawie
zdała egzamin celująco. Działalność w Związku Harcerstwa Polskiego na przełomie lat 1956/1964 nawiązującego do przedwojennych skautowskich tradycji
oraz wspólne zamieszkiwanie w internacie przy ul. Sejmowej 2 w Pabianicach,
27 uczniów z 32 osobowej klasy, dało synergię siły i zaufanie do zespołowego
działania. Podjęta błyskawiczna akcja ostrego protestu, pomimo zwiększonej
czujności aparatu reżimowego związanego z czasem trwania obrad w czerwcu
1964 r. IV Zjazdu PZPR wynikała z wielkiej determinacji. Odpowiednie wsparcie byłego dyrektora Eugeniusza Witkowskiego i ekspertów z redakcji Sztandaru
Młodych oraz wszystkich szkół tego typu z całego kraju dały efekt wycofania
się władz resortu oświaty z niedopracowanej koncepcji dalszego prowadzenia
szkolnictwa zawodowego.
Fundamentem takiego przygotowania było powierzenie pierwszy raz
w historii szkoły samodzielne kierowanie działalnością harcerstwa w całej
szkole uczniom TPP. Rozkazem Komendy Hufca Pabianickiego w 1961 r.
otwierającym kolejny rok pracy harcerskiej zostałem mianowany drużynowym,
a przybocznymi Jerzy Sobczak i Wiesław Bednarski. W skład siedmio osobowej
Rady Drużyny weszli również druhowie: Edward Michalik, Antoni Olejniczak,
Kazimierz Sujecki i Józef Sokołowski. Pod naszym przewodnictwem 15 PDH
oprócz specjalizacji w łączności, konstruowaniu różnych modeli w 1961 r. rozwinęła działalność żeglarską i kajakarską. Prac szkutniczych uczyliśmy się w klubie
żeglarskim Ligi Przyjaciół Żołnierza przy ul. Orla. Sztukę manewrowania pod
żaglami trenowano na stawach rybnych w Dłutowie i na Stawach Stefańskiego
w Łodzi. 10 kajaków i jednego gokarta zbudowali druhowie w warsztatach
szkolnych w systemie poza lekcyjnym. Ta bogata działalności przyczyniła się
do zwycięstwa we współzawodnictwie o tytuł Pierwszej Drużyny Sztandarowej
Hufca Pabianice. W dziejach TPP druhowie zapisali się jako świetni organiza-
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torzy rozwijając wiele form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Współorganizowali kursy na prawo jazdy AB, ratownika wodnego, pomocnika instruktora
pływania i patent żeglarza. Na harcerskich obozach letnich prowadzili kąpieliska z nauką pływania, przystanie kajakowe, egzaminy na karty pływackie. Brali
udział w obozowych akcjach Warta /Konopnica, Osjaków, Krzeczów, Antonin/, operacjach pod kryptonimem „Operacja 1001 – Frombork”, „Operacja
Bieszczady 40” i w rejsach po Jeziorze Chażykowskim. Organizowano również
spływy kajakowe. Były też harcerskie kluby dyskusyjne: filmowy (DKF), klub
czytelniczy współczesnej literatury z kilkakrotnym udziałem jako uczestnicy
dyskusji w audycjach TVP Oficyna Pegaza.
Wykorzystując wywalczone prawo matury razem z Kazimierzem Sujecki
postanowiliśmy wsiąść do pociągu i pojechać na egzamin wstępny do Krakowa.
Kiedy szliśmy od Dworca Głównego, w ulicy Czystej naszym oczom ukazał się
w odległości kilkuset metrów okazały budynek. Wtedy wymieniliśmy między
sobą żartobliwe zdania, które w tym przypadku stały się przepowiednią. Kazik:
„jeżeli AGH mieści się w tym budynku, to nie mamy po co tam iść”, na to ja:
„a jeżeli okaże się, że w innym budynku, to znaczyć będzie, że zdamy egzamin i będziemy przyjęci”. Kiedy doszliśmy do Alei Adama Mickiewicza ukazał
się nam, na prawo od tamtego potężny i wtedy ciemnoszary gmach z napisem
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Akademia Górniczo-Hutnicza. W tym momencie uśmiechnęliśmy się do siebie
z nadzieją w sercach, że mogą spełnić się nasze marzenia. Z takim przekonaniem przekroczyliśmy wysokie progi, nie tylko samego budynku A-0, ale przede
wszystkim egzaminów wstępnych. Tego progu nie przeskoczył nasz kolega,
jeden z najzdolniejszych z tej klasy, który po kilku latach pracy w szkole zawodowej wyjechał z tętniącego przemysłem Śląska do USA.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia nastąpiły jedne z najcudowniejszych wakacji. Mnóstwo gratulacji i uznania od rówieśników i ich rodziców. Z tych gratulacji największe wrażenie wywarły słowa mojego ojca „bardzo
cieszę się, że dostałeś się na studia, ale synu tylko nie awansuj za wysoko”. Wynikało to z obawy o losy rodziny w zmienionej wojnami rzeczywistości ustrojowej
i nasilających się represji politycznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Pierwszy semestr – praktyka robotnicza w kopalniach węgla kamiennego,
hutach i zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium województwa
krakowskiego i katowickiego. Pięć dni w tygodniu praca na stanowiskach robotniczych i jeden dzień wykłady. Dla wielu studentów po liceach ogólnokształcących stanowiło to mocne zderzenie z przyszłym zawodem.
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Kolejnym takim mocno hartującym obywatelstwo bractwa żakowskiego
były strajki studenckie w marcu 1968 r. Podczas trwania strajku okupacyjnego
przybyłą na rozmowy Delegację Senatu AGH do I Domu Studenckiego przy
ul. Reymonta 17 w celu przerwania strajku zamknięto drzwi wejściowe uniemożliwiając powrót profesorom na uczelnię. Pod koniec płomiennych wystąpień i ostrej kilku godzinnej wymianie poglądów pomiędzy zwolennikami
i przeciwnikami zatrzymania Delegatów Senatu władze strajkowe zdecydowały
o podrzuceniu kluczy do drzwi wyjściowych. Rada Mieszkańców I DS zawsze
podejmowała zdecydowaną obronę interesów środowiska studenckiego łącznie
z repetytorami waletującymi w poszczególnych akademikach. W tych inicjatywach mogłem zawsze liczyć na Józka Osika, Kazimierz Sujeckiego i Władka
Kacperczyka. Znalazło to uznanie w czasie wyborów jesienią 1968 r. do rad
mieszkańców działających w strukturach Zrzeszenia Studentów Polskich. Na
wniosek Rady Uczelnianej ZSP AGH forum Samorządu Miasteczka Studenckiego wybrało mnie na funkcję Przewodniczącego. Znaczącym osiągnięciem
tego Samorządu było: zorganizowanie po raz pierwszy większość imprez Juwenalia 1969 w ramach uroczystości 5-cio lecie istnienia Miasteczka i zmiany
układu komunikacyjno-adresowego. W nadawaniu imion poszczególnym akademikom brał udział Rektor AGH prof. Jan Anioła. RSM wywalczyła możliwość przyznawania wspólnych pokoi małżeństwom studenckim. A imprezy
miasteczkowe i w Klubie Zaścianek stawiały działalność kulturalną równającą
do najlepszych środowisk studenckich w Polsce. Znakomitym potwierdzeniem
tego była decyzja Rady Naczelnej ZSP w Warszawie o skierowaniu ekipy filmowców japońskich dokumentujących formy działalności środowisk studenckich. Film był tworzony jako dokument do zaprezentowania w ramach światowej wystawy EXSPO Osaka 70.
Wyjazd na wakacyjną praktykę do KWB Konin nastąpił pod wpływem działalności studenckiego koła naukowego „Konin”, któremu przewodniczył Kol.
Kazimierz Brzeg. To właśnie członkowie tego koła podczas pobytu w sierpniu 1968 roku na obozie naukowo-badawczym pod nadzorem pracowników
naukowych AGH Antoniego Łopaty i Janusza Barana wytworzyli tak wspaniałą
atmosferę, że narzeczone i żony bez wahania podjęły decyzję o przyszłym miejscu zamieszkania i pracy. Nie wystraszył nas nawet obszerny artykuł, zamieszczony w Trybunie Ludu, krytykujący stosunki w KWBK pt. „Martwe ryby płyną
z prądem”.
Zebrane materiały i opisane obserwacje z pracy na terenie Kopalni Konin
pozwoliły mi na opracowanie referatu wraz z Bronisławem Kurkiem pt. „Analiza
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pracy czerpaków koparki łańcuchowej” pod kierunkiem Prof. Artura Bębna na
X-tą Jubileuszową Studencką Sesję Naukową. Skromna prezentacja opracowania i tak została uhonorowana III miejscem i opublikowana w wydawnictwach
naukowych AGH. Zwycięzcą tamtej edycji SSN został przyszły Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Jednak nasze opracowania, po lepszym
uporządkowaniu pod względem merytorycznym, już jako pracy dyplomowej
magisterskiej osiągnęło wysoką wartość naukową. Przedstawiając jej osiągnięcia 18 marca 1970 r. podczas egzaminu końcowego przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną, której przewodniczył Prof. Władysław Bogusz, została oceniona na „Bardzo dobrze z wyróżnieniem”.
Profesor Artur Bęben w książce Nie tylko z przymrużeniem oka. Wspomnienia i anegdoty uczelniane przez życie pisane” na str. 214–215 opisuje
o przenoszeniu i skutecznym wdrażaniu przez swoich dyplomantów obyczajów
zawodu górniczego do swoich miejsc pracy w nowych okręgach górnictwa węgla
brunatnego. Zostało to opisane w jedynym piśmie satyrycznym w okresie PRL
jakim był wydawany w Łodzi dwutygodnik „Karuzela” w artykule „Bełchatowskie pierony”. Zamieścił także ciekawą myśl „Bolek Herudziński pewnie znał
sentencję Mahometa: „Zawsze i wszędzie szukaj ludzi uczonych, uczących się,
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słuchających i kochających wiedzę. Zginiesz – jeśli nie będziesz piątym wśród
tych czterech”.
Jakoby na potwierdzenie tej sentencji Przewodniczący ZG SW AGH prof.
Stanisław Mitkowski włączył mnie w 2014 r. w skład czteroosobowej delegacji Naszego Stowarzyszenia na Jubileuszowy Wawelski Opłatek Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Razem z Wiceprzewodniczącym
prof. Józefem Dańko, Zastępcą Sekretarza dr inż. Czesławą Ropą, Zastępcą
Skarbnika Renatą Wacławik-Wróbel wręczyliśmy na Wzgórzu Wawelskim
w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnego upominki. W tegorocznym
spotkaniu podsumowującym Jubileusz 50-lecia SAUJ była również Paulina Jeleń
z ZK Trybunalskiego. Jak udane były nasze wystąpienia świadczą i zdjęcia i opisy
tej uroczystości. Odnotowała to Ewa Owsiany na stronie internetowej SAUJ:
„Również przedstawiciele AGH byli w tym dniu z nami. Zapewnili, że cieszą
się zasłużonym prestiżem najstarszej naszej wszechnicy i pamiętają o wszystkich
przejawach życzliwości UJ względem powstającej przed laty Akademii Górniczo-Hutniczej. Na ręce pani prezes SAUJ złożyli płaskorzeźbę z wizerunkiem
św. Barbary, opiekunki górników, wykonaną w autentycznym węglu kamiennym
oraz krążek z kopalni Bełchatów z wyrytym na nim symbolem UJ i datą wawel-
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skiej gali. – Niech energia w nim zawarta towarzyszy wszelkim waszym wysiłkom w drodze ku europejskiej kulturze! – mówili goście, składając swe dary
wzorem Trzech Króli.”
Także Przewodnicząca SAUJ prof. Marta Doleżal w swoim płomiennym
wystąpieniu na spotkaniu opłatkowym w dniu 16 stycznia 2015 r. przekazała
energię tradycji ukształtowanej w 650 letnim Uniwersytecie Jagiellońskim.
Podziękowała za umiejętne wzajemne wspieranie się patriotyzmem naszych
wychowanków w dotychczasowej współpracy. Szczególne podkreśliła udział
członków delegacji ZG SW AGH w Jubileuszowym Wawelskim Opłatku SAUJ.
Bardzo mnie cieszą bliskie więzi i bezpośrednia gotowość współdziałania
naszego kierownictwa z władzami uczelni. Taką możliwość mogłem zaobserwować w trakcie uroczystości Opłatka 2015. Przewodniczący Stowarzyszenia
prof. Stanisław Mitkowski poprosił mnie, abym asystował jemu w mundurze
galowym jako Członek Prezydium, podczas wprowadzenia Rektora AGH prof.
Tadeusza Słomkę wraz z prorektorami: prof. Zbigniewem Kąkolem, prof. Anną
Siwik, prof. Andrzejem Tytko do reprezentacyjnej Auli w pawionie A-0. Aula
była już wypełniona drogimi nam gośćmi i członkami naszej wielkiej stowarzyszeniowej rodziny. Przewodniczący z wielką radością powitał zgromadzonych
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i po krótkim podsumowaniu minionego roku nakreślił cele właściwego przygotowania obchodów 70-lecia SW AGH. Zwyczajowym ciepło brzmiącym głosem złożył życzenia dla wszystkich uczestników spotkania i nam najbliższych.
Szczególne słowa uznania i szacunku skierował do głównej inicjatorki i realizatorki pomysłu uroczystego powtórzenia po 50 latach aktu immatrykulacji zapoczątkowanego w ramach Jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 r. Za to corocznie
wspaniale przygotowywane uroczystości wręczył pani dr Krystynie Norwicz
wyrzeźbioną w drewnie statuetkę Św. Barbary. Wszyscy obecni oklaskiwali tak
wzruszające podziękowanie.
A kiedy przemawiał Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka duma rosła niebotycznie z faktu, że jestem absolwentem AGH i mam szanse współpracować
z takimi autorytetami. Krótko przedstawił istotne osiągnięcia uczelni w 2014
roku oraz program innowacyjnej działalności na najbliższe lata z uruchomieniem Superkomputera Prometheus najmocniejszego w Polsce. Jego moc to
około 1,7 Petaflops, czyli 1700 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na
sekundę, ponad 4 razy więcej od Zeusa. To jeden z 30 najszybszych superkomputerów na świecie i 12 w Europie według obecnej listy TOP500. W swoim
wystąpieniu podkreślił wielkie znaczenie dla uczelni funkcjonowania SW AGH.
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Wypowiedział także wiele ciepłych słów pod adresem działaczy jak i zwykłych
członków Stowarzyszenia i złożył wszystkim obecnym oraz naszym rodzinom
najlepsze życzenia na rok 2015. Gorące podziękowanie i wielkie wyrazy uznania
skierował do długoletniej i zasłużonej dla uczelni i SW AGH Pani dr. Krystynie
Norwicz wręczając jej upominek ze wspaniałego polskiego krzemienia pasiastego. Cała sala poparła ten gest gromkimi brawami. Będąc w pobliżu mogłem
wesprzeć ramieniem razem z prof. Martą Doleżal, bo radość przeżywania spowodowała, że podczas przyjmowania nagrody nie mogła ustać na nogach o własnych siłach.
Kiedy wspominam ten moment nasuwają mi się myśli, że było mi dane
odwzajemnić wsparcie jakie otrzymaliśmy od Zarządu Stowarzyszenia czterdzieści lat temu. Bo właśnie Koło SW AGH ukonstytuowało się w marcu 1975
roku i w dwa miesiące później drugiego maja zostało wpisane, za pośrednictwem Rzecznika Koła nr 43 Stanisława Dygudy, do rejestru w Zarządzie Głównym SW AGH w Krakowie. Pierwsze zebranie organizacyjno-wyborcze koła
odbyło się, według statutowo wymaganego porządku obrad, 4 marca 1976 roku
w siedzibie Klubu Gwarek przy ul. 19 Stycznia. A członkowie założyciele Koła
Stowarzyszenia w KWB Bełchatów w budowie mocne wsparcie otrzymali od
przedstawicieli ZG SW AGH pani dr inż. Krystyny Norwicz i pana doc. dr inż.
Kazimierza Matla. Pełny opis powołania koła jest opublikowany w periodyku
Vivat Akademia nr 6, w artykule: „Wydobyte z pamięci”.
W naszym regionie od 18 lat prężnie działa Koło SW AGH Piorkowsko-Bełchatowskie, które po zorganizowaniu szeregu ciekawych spotkań i wspaniałych koncertów z udziałem wybitnych artystów wraz z Wiesławem Ochmanem,
honorowym członkiem koła, doznało efektu synergii w działalności stowarzyszeniowej w postaci OZE „Odnawialne Zasoby Energii”(towarzyskiej). Koło
nabrało rozmachu i przyczyniło się do znacznego rozgłosu działalności Stowarzyszenia w regionie byłego województwa piotrkowskiego. Przejęto członków
Koła ze zdziesiątkowanej restrukturyzacją FMG Pioma i innych miejscowości.
Poczyniono starania do bliższej współpracy z Kołem w PGE GiEK SA Oddz.
KWB Bełchatów i założenia koła w PGE GiEK SA Oddz. Elektrownia Bełchatów. Wykorzystując ruch więzi towarzyskich Koło postanowiło rozwinąć
swoją działalność na całym kulturowo-historycznie ukształtowanym regionie
piotrkowskim przyjmując nazwę Trybunalskie. Aby powiązać aktualne potrzeby
utrzymywania kontaktów absolwentów z władzami uczelni i Zarządem Głównym SW AGH wprowadzono rozszerzoną strukturę Zarządu Koła wynikającą
ze zmiany nazwy Koła i nowych form spotkań.

Bolesław Herudziński

123

Przytoczę tutaj jedno ze trzech spotkań wyjazdowych turystyczno-kajakowych do Krzętowa i Rudki. Sprawiło ono wszystkim uczestnikom niesamowite
odczucie piękna naszych okolic i skutków jakie wywołują siły natury wyzwolone obfitymi opadami deszczowymi. Można to było zaobserwować i podziwiać
w trakcie spływu kajakowego wypełnionej po same brzegi koryta rzeki Pilicy na
odcinku Krzętów – Chałupy koło Przedborza.
Po spływie w ośrodku agroturystycznym w Krzętowie nastąpiło powitanie delegacji ZG SW AGH z Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia
prof. Kazimierzem Matlem, Wiceprzewodniczącym prof. Arturem Bębnem,
Wiceprzewodniczącym Henrykiem Konieczko, Zastępcą Skarbnika Renatą
Wacławik-Wróbel, Sekretarzem Generalnym prof. Andrzejem Migą. Podczas
obiadu odbyło się walne zebranie uczestników sesji wyjazdowej. W imieniu
delegacji krakowskiej działalność Stowarzyszenia omówił prof. Kazimierz Matl
z jednoznacznym podkreśleniem iż Koło Trybunalskie jest wysoko oceniane
w ZG SW AGH. Prof. Artur Bęben przed wręczeniem odznak, medali i wyróżnień przyznanych przez władze Stowarzyszenia z charakterystycznym dla jego
wystąpień na tego rodzaju spotkaniach w tonie żartobliwie podniosłym nakreślił styl i kierunki realizacji idei Stowarzyszenia. Odznakę Honorową Zasłużony
dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH wręczył Andrzejowi Kacperskiemu
i Bolesławowi Herudzińskiemu. Medale 90-lecia AGH otrzymali: Stanisław
Dyguda, Stanisław Nowak, Andrzej Kacperski, Bolesław Herudziński, Antoni
Rek, Andrzej Rorat, Bernard Telążka. Kroniką AGH w wydaniu książkowym
wyróżniono: Marię Kuś, Zofię Łopacińską i Grzegorza Smużnego.
Po zakończeniu obrad całe gremium zostało podjęte w letniej rezydencji
Anny i Stanisława Nowaków w Rudce. Architektura zabytkowego dworku szlacheckiego otoczonego doskonale pielęgnowanym ogrodem z ponad 120 odmianami sadzonek przepięknych dalii harmonizowały z ciepłą aurą opiekuńczych
gospodarzy. W tej kontemplacyjnej atmosferze miło się biesiadowało spożywając królewskie napoje w postaci piwa lub wina z gąsiorków dworkowej piwniczki. Na zakończenie odwiedzin delegacja ZG SW AGH, w podziękowaniu
za bardzo miłą gościnę, wręczyła Pani Annie Nowak piękną maskotkę Krakowskiego Lajkonika, a Kol. Stanisławowi Nowakowi symbol zawodu górniczego
ozdobną lampę górniczą.
Uroczystą kolację zorganizowano pod gwiaździście rozświetlonym niebem
w pobliżu grilla. Serwowane przepyszne dania i pięknie przygrywający do tańca
zespół wyzwalały wśród uczestników niesamowite zasoby energetyczne życia
towarzyskiego. Wszystkie „lwy salonowe” ochoczo ruszały w tany na trawiasty
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parkiet zraszany opadającą mgłą z pobliskiego rozlewiska rzeki Pilicy. Kiedy już
na dobre rozkręcili się wszyscy w tanecznych rytmach grupa bawiących zaczęła
się powiększać. Okazało się iż umiejętnie włączyła się grupa młodzieży stacjonującej w namiotach na terenie ośrodku Agroturystyka. Ta wielopokoleniowa
zabawa wciągała coraz mocniej rozgrzewając nie tylko serca i umysły. Kilkakrotnie podejmowane próby zakończenia zabawy oddalano wołaniem „jeszcze
jeden, jeszcze siedem”. Tak się bawiono aż do pierwszej w nocy. Jednak na
śniadaniu o godzinie 10-tej odmeldowała się cała grupa w znakomitej kondycji.
Za sympatyczny przebieg całego pobytu dziękowano zgodnym chórem
gospodarzom i sponsorom spotkania Annie i Stanisławowi Nowakom, a także
Andrzejowi Kacperskiemu organizatorowi transportu. Niestety dzisiaj już nie
ma w naszym gronie obydwóch wspaniałych aktywistów stowarzyszeniowych
Stanisława Nowaka i Stanisława Dygudy. Noty wspomnieniowe są zamieszczone w informatorach Stowarzyszenia. Kiedy byli wśród nas było nam raźniej. Zachowując ich w pamięci musimy nadal rozwijać formy aktywnych więzi
międzypokoleniowych.
Zgodnie z podjętym zobowiązaniem i za zgodą Dyrekcji Elektrowni Bełchatów udało mi się zgromadzić siedmiu kolegów absolwentów Naszej ALMA
MATER w środę 20 października 2010 r. Deklaracje złożyli: Arkadiusz Gucio,
Jacek Maciejewski, Mirosław Michniewski, Krzysztof Onyszkiewicz, Waldemar Pytlewski, Jerzy Sawicki, Zygmunt Wiśniewski. Po wypełnieniu Deklaracji
i zebraniu składek odbyło się zebranie organizacyjne Koła. Deklaracje wraz ze
składkami zostały doręczone w dniu 22 października, przed rozpoczęciem Jubileuszowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach obchodów 65-lecia
powołania do życia SW AGH. Zebraniu przewodniczył Jacek Maciejewski
z protokolantem Bolesławem Herudzińskim. W skład Zarządu Koła wybrano:
Zygmunta Wiśniewskiego – Przewodniczącym, Krzysztofa Onyszkiewicza –
Sekretarzem, Jerzego Sawickiego – Skarbnikiem.
Wśród pionierów budujących Kopalnię i Elektrownię Bełchatów było dużo
członków Naszego Stowarzyszenia. Wykazywali się wielką skutecznością zmobilizowania organizacji młodzieżowych, polityczno-społecznych, inżynieryjnych,
zawodowych i odpowiednich środowisk naukowych. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów wzorowo realizują swoje misje i stały
się bazą rozwoju najnowocześniejszej energetyki tworzącej trzon państwowego
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Trudny i jakże bardzo skomplikowany
proces konsolidacji grupy kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA prowadzi Prezes Zarządu Jacek Kaczorowski absolwent Wydziału
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Górniczego AGH. Tutaj zbudowany jest najnowocześniejszy blok energetyczny
pod nadzorem Głównego Inżyniera – Dyrektora Projektu Budowy Bloku
o mocy 858 MW Piotra Szmaja absolwenta Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki AGH.
Niech ten fragment wspomnień stanowi zachętę do wyzwolenia energii patriotyzmu jaki wynieśliśmy z naszych małych ojczyzn i pielęgnujmy go
w naszych kołach i naszych sercach. Dziękując wszystkim znakomitym profesorom i wykładowcom dzięki którym jesteśmy absolwentami AGH. Założycielom
Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania więzi wychowanków z uczelnią,
a w tym rozwijania przyjaźni absolwentów, kultywowania tradycji obyczajowości
zawodowej, ochrona i pomoc materialna dla członków i ich rodzin znajdujących się w bardzo trudnych warunkach życiowych. Niech tym celom Stowarzyszenie pozostaje nadal wierne ciesząc się uznaniem i pomocą władz uczelni
oraz życzliwością kierujących polskim przemysłem. Niech uroczystości 70-lecia
SW AGH będą żywym potwierdzeniem sprawnie działających struktur Stowarzyszenia z walnym udziałem w spotkaniach licznych gremiów absolwentów
i naszych wychowawców oraz wspaniałych pracowników całej akademickiej
społeczności.
Bolesław Herudziński
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Bolesław Herudziński – w 1970 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie broniąc pracę dyplomową na bardzo dobrze z wyróżnieniem. Po
strajkach studenckich w 1968 r. jako przewodniczący Samorządu Krakowskiego
Miasteczka Studenckiego osiągnął zniesienie politycznej blokady rozbudowy
miasteczka. Wraz z Rektorem prof. Janem Aniołą wprowadził zmiany układu
komunikacyjno-adresowego MS. Będąc Delegatem na VII Kongres Zrzeszenia
Studentów Polskich został członkiem Komisji ds Wychowania w Ministerstwie
Oświaty, Wychowania i Szkolnictwa Wyższego i doprowadził do możliwości
legalnego przydziału w akademikach pokoi małżeństwom studenckim.
W KWB Konin już podczas stażu pracując bezpośrednio w ruchu kopalni
wdrażał patronat organizacji młodzieżowej. Tym przedsięwzięciem przyczynił
się do terminowego uruchomienia I układu technologicznego KTZ nowobudowanej Odkrywki Jóźwin. Dowodem uznania było skrócenie stażu i awans na
starszego inspektora nadzoru konstrukcyjnego i wybór na przewodniczącego
Rady Młodych Specjalistów, Klubu Młodych Absolwentów oraz na delegata
I Ogólnokrajowego Forum Młodych Twórców Nauki i Techniki we Wrocławiu.
Natomiast związkowcy ZZG KWBK wybrali go w 1972 w skład Rady Zakładowej i na delegata do VII/XIII Kongresu ZZ w Warszawie.
W Kopalni Bełchatów pracował w latach 1974–2007. Współorganizował
pierwszy oddział mechaniczny. Jako Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego opracował program szkolenia zawodowego dla dwóch zespołów budowanych szkół
górniczo-energetycznych w Bełchatowie i Kamieńsku wraz z Warsztatami
Szkolnymi. Zabezpieczyło to konkretne przygotowanie młodzieży do obsługi
układów technologicznych w KWBB i Elektrowni Bełchatów. Przy próbie
zahamowania budowy Elektrowni Bełchatów w latach 70-tych przez ówczesne władze partyjno-rządowe wykazał się wielką skutecznością stworzenia
ogólnokrajowego programu patronatu organizacji młodzieżowych nad budową
Zespołu Górniczo-Energetycznego BEŁCHATÓW. Zmobilizowanie wszystkich sił organizacji polityczno-społecznych i techniczno-zawodowych wokół
tego programu dało imponujący efekt zbudowania największej konwencjonalnej elektrowni stanowiąc obecnie bazę rozwoju najnowocześniejszej energetyki
dla Polski w naszym regionie.
W 1979 r. zorganizował Zakładowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. W latach 1980/81 jako Przewodniczący Związkowej
Rady Koordynacyjnej działając z upoważnienia załóg budujących ZGE Bełchatów był w składzie Komisji Negocjacyjnej ZZ do rozmów z Rządem. Tą drogą
przyczynił się do wprowadzenia 5 dniowego 42 godzinnego tygodnia pracy
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i wolnych sobót. Jako poseł na Sejm RP II Kadencji w Komisji Edukacji, Nauki
i Postępu Technicznego, Komisji Ustawodawczej, czternastu podkomisjach
oraz w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Zgłosił potrzebę
utworzenia państwowego zasobu bezpieczeństwa energetycznego opartego na
zespołach górniczo-energetycznych węgla brunatnego wraz z zakładami energetycznymi rozprowadzającymi wyprodukowaną w nich energię.
Aby sprostać większym wymaganiom zawodowym i społecznym systematycznie uczestniczył w różnego rodzaju konferencjach, szkołach naukowo
– technicznych krajowych i międzynarodowych. W swej specjalności należał
do najlepszych fachowców w branży. Z inicjatywy RG w Warszawie i RW
NOT w Piotrkowie Tryb. w latach 1986–1989 był współorganizatorem dwóch
edycji Międzynarodowej Szkoły Jakości, w której sprawował funkcję starosty
grupy asystentów. Przez dwie kadencje był członkiem Polskiego Komitetu
Naukowo-Technicznego ds. Jakości i Normalizacji przy Radzie Głównej NOT
w Warszawie.
Jako przewodniczący Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, a w latach
2004–2008 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przyczynił się do przywrócenia koncepcji tworzenia nowoczesnego
szkolnictwa zawodowego. W 2003 r. został wybrany do Rady Nadzorczej przez
załogę KWB Bełchatów SA i jako jej Sekretarz podjął zdecydowane działania
przeciwko prywatyzacji i skandalicznie niskiej wycenie majątku kopalni i elektrowni. Przy tworzeniu BOT, pierwotnej fazy budowy dzisiejszego koncernu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, wywalczył
budowę 13 bloku o mocy 858 MW w Bełchatowie. W walce o wyeliminowanie
zagrożeń źle przygotowanych przekształceń zostały zmobilizowane rady samorządów lokalnych. Przewodnicząc W RZ doprowadził do podjęcia krytycznych
opinii i uchwał łącznie WRZ i Sejmiku Samorządu Województwa Łódzkiego.
Będąc przez cztery kadencje radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie, w tym
dwukrotnie Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym RM wchodził w skład
władz Związku Gmin Regionu Łódzkiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcje
Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia ZGRŁ. W kontekście wprowadzanych
zmian w KWB „Bełchatów” kilkakrotnie dawał propozycje służące wypracowaniu decyzji mających znaczenie dla rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa
oraz korzystnego image firmy na rynku pracy. Zwieńczeniem tych inicjatyw
było opracowanie w 1998r. przez zespół pod jego przewodnictwem strategii
rozwoju KWB „Bełchatów” do 2038 roku.
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Umiejętności rozwiązywania spraw strategicznych wykazywał w próbach
zahamowywania budowy Elektrowni Bełchatów czy rozwoju Kopalni. Najlepiej
świadczy o tym fakt pracy nad ustawą „o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw”. Na zlecenie Zarządu KWBB
przygotował uzupełnienie do Art. 6 pkt 8 i Art. 124…”poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa” słowami: oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową” usunęło
zagrożenie realizacji strategii rozwoju energetyki na węglu brunatnym.
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