
Józef Kopijasz – wspomnienia  
 

 W drugiej połowie 1968 r. powierzono mi stanowisko kierownika walcowni w budowie. 

Zadaniem moim, oprócz bieżącej współpracy ze służbami inwestycyjnymi i projektowymi, 

reprezentując interesy przyszłego użytkownika, było przygotowanie walcowni do rozruchu i 

eksploatacji (nabór i szkolenie załogi, organizacja służb technologicznych i utrzymania ruchu, 

zabezpieczenie ruchu maszyn i urządzeń oraz potrzeb technologicznych). Szczególnie 

ważnym, ale i trudnym zadaniem do wykonania, było przygotowani załogi, ponieważ w 

rejonie Konina brak było tradycji walcowniczych, ale i przemysłowych. W budowanej 

walcowni blach i taśm instalowane walcarki i linie technologiczne obróbki końcowej nie miały 

odpowiednika w pracujących walcowniach blach aluminium. Dlatego w koncepcji 

przygotowania załogi przyjęto różnorodne formy i miejsca szkolenia teoretycznego i 

praktycznego.  

 Trudnym do rozwiązania problemem było wcześniejsze przyjęcie załogi dla 

przeprowadzenia odpowiednio długiego (ale potrzebnego) szkolenia, ze względu na 

przydzielane odgórnie etaty. Zbiegiem okoliczności walcownia w Łabędach  posiadała wolne 

etaty i zgodziła się przyjąć absolwentów konińskiego technikum Mechaniczno-Elektrycznego 

oraz Zasadniczej szkoły Zawodowej już w 1970 r. z zapewnieniem miejsc hotelowych.  

 Pionierami tego przedsięwzięcia byli między innymi Leokadia Hyś, Marian Kamiński, 

Józef Topolski, Bogumił Perkowski, Tadeusz Jańczak, Józef Kantarowski, Ryszard Talaga, 

Tadeusz Wójkowski. Wytrzymali dłużej niż zakładano okres pracy poza Koninem. Grupa ta, 

wzmocniona doświadczonymi walcownikami: Longin Olearski (WMŁ), Antoni Zając (ZML 

Kęty), po przeszkoleniu praktycznym w walcowniach zagranicznych stanowiła trzon załogi 

technologicznej. Znaczna grupa ślusarzy i elektryków huty (wśród nich: Bolesław 

Wojciechowski, Stanisław Mietliński, Ryszard Durski, Bogdan Kowalkowski, Leon Tokłowicz, 

Jan Krzyżak) wzmocniła służby utrzymania ruchu, które zapoznawały się z urządzeniami, 

biorąc udział w końcowym montażu i rozruchu mechanicznym.  

 Podobna sytuacja wystąpiła wśród kadry inżynieryjno-technicznej zarówno w dozorze 

wyższym, jak i średnim.  Pracę w walcowni podejmowali głównie absolwenci lat 70. z AGH i 

Politechniki Poznańskiej: Stanisław Płoszek, Mieczysław Bąk, Eugeniusz Andrzejewski, 

Andrzej Rogulski, Stanisław Molo, Jan Kózka, Marek Matuszak. Szkoląc się praktycznie w 

tych samych zakładach, uczestniczyli bezpośredni w przygotowaniu załogi i walcowni do 

rozruchu. Aktywnie w pracach organizacyjnych i szkoleniowych uczestniczył trochę 

wcześniejszy absolwent AGH, od kilku lat pracujący w hucie mgr inż. Waldemar Wasiczek.  

 Kadra ta została uzupełniona o pracowników z innych walcowni, którzy wyrazili chęć 

przejścia do ,,Konina”. Byli wśród nich: Zbigniew Jop, Emil Kilian z ZML, Józef Kózka z 



WMD, Jan Wątorek – HiL, Alfons Mazurek – Huta Częstochowa oraz z huty – Jerzy 

Królikowski i Jerzy Lange.   

 Tę grupę z dużym zaangażowaniem wzmacniał główny energetyk huty mgr inż. 

Kazimierz Furman (razem podejmowaliśmy pracę w hucie, chodząc z kartą obiegową). 

Przyszedł z Huty Częstochowa, gdzie przez wiele lat pracował na stanowisku kierownika 

utrzymania ruchu walcowni. Tam zdobył duża wiedze oraz praktykę zawodową. Potrafił 

pracować z ludźmi, niejednokrotnie łagodząc ostre starcia. Był zapalonym kibicem 

sportowym. Do przeglądania prasy sportowej wykorzystywał czas przeznaczony na drogę 

między wydziałami, którą codziennie musiał przejść.   

 Rozruch technologiczny prowadzony już był przez załogę walcowni, wcześniej 

przygotowana organizacyjnie i technologicznie (programy i harmonogramy, instrukcje 

technologiczne i obsługi) przez kadrę. W okresie tym sprawdzane i doprowadzane były 

urządzenia walcownicze, ale także załoga z kadrą włącznie. Młodzież zdobywała ostrogi 

doświadczonej kadry. Na przykład na walcarce gorącej, przy koledze Kazimierzu Furmanie 

koledzy Lajos Nagy, Stanisław Płoszek, Stanisław Molo, Eugeniusz Kniat. Wspomagali ich 

projektanci walcarki inż. Bartman i inż.  Panz – hydraulika. Stronę elektryczną załatwiała 

sprawnie grupa rozruchowa z Krakowa.  

 Walcarki zimne – grupie rozruchowej szefował inż. Marian Nowak i – z walcowni inż. 

inż. Zbigniew Jop, Eugeniusz Andrzejewski, Marek Matuszak, Mieczysław Bak oraz grupa 

specjalistów radzieckich z inż. Kiriaczenką. Wystąpiły tu poważne problemy ze 

,,zmuszeniem” do współpracy walcarek radzieckich z nowoczesnym olejowym chłodzeniem i 

smarowaniem technologicznym walców z Anglii.  

 Linie obróbki końcowej taśm i blach (cięcie, prostowanie, konserwacja) zostały 

opanowane przez nasza kadrę. Szef grupy rozruchowej inż. Waldemar Wasiczek 

wspomagany przez inż. Andrzeja Krogulskiego oraz Stanisława Mietlińskiego, Jana 

Krzyżaka i czeska grupę rozruchowa, bardzo sprawnie i szybko doprowadzili wszystkie linie 

do poprawnej pracy.      

 Uczestniczyli w tym koledzy z Biprometu – Baranowski, Galubiński, Ziętkiewicz oraz 

dyrektor techniczny huty Roman Łopata, chcący nawet ,,brechą” pomagać wejściu wlewka 

między walce, główny inżynier energio-mechaniczny Hipolit Dragan – sprawnie władający 

ostrym językiem, szef zaopatrzeniowców Jaremi Godziszewski i inspektor nadzoru inż. 

Antoni Hejnowicz oraz wielu innych.  

 Po latach pamięć może zawodzić w ocenie  wielu faktów i zdarzeń, dlatego do oceny 

przygotowania i pracy młodej załogi walcowni niechaj posłuży fakt, że już w dziewiątym 

miesiącu eksploatacji została osiągnięta zdolność produkcyjna walcowni.  


