
Stanisław Stałanowski – wspomnienia 

W miarę rozbudowy huty organizowano i szkolono nie tylko służby zajmujące się 

technologią, ale także zwane ZAPLECZEM służby zdolne do utrzymywania w sprawności 

urządzenia produkcyjne. Wynikało to ze specyfiki lat 1965-1989, która nakazywała, aby:  

1. Przedsiębiorstwa produkcyjne były samowystarczalne w zakresie zapewnienia sprawności 

urządzeń produkcyjnych. W przypadku Huty Aluminium ,,Konin” urządzenia produkcyjne 

wytwarzane były przez przemysł krajowy w kooperacji z firmami zagranicznymi, głównie 

francuskimi, ale i austriackimi. Oznaczało to zamawianie części zamiennych do urządzeń u 

producentów krajowych, którzy niechętnie produkowali części do swoich wyrobów, mając 

zapotrzebowanie na gotowe produkty i to ponad możliwości produkcyjne. 

2. Produkować części zamienne dla urządzeń wytworzonych w kooperacji z firmami 

zagranicznymi. W przypadku huty ,,Konin” projektantem urządzeń był BIPROMET w 

Katowicach. Kooperacja polegała na tym, że BIPROMET otrzymywał rysunki urządzeń bez 

rysunków szczegółowych oraz bez rodzaju użytych materiałów do oferowanych wyrobów. 

Sytuacja taka zmusiła BIPROMET do opracowania dokumentacji wykonawczej, umożliwiającej 

wyprodukowanie urządzenia w kraju. Rola BIPROMETU i wykonawców urządzeń, takich jak 

,,Zamet” w Tarnowskich Górach czy huta ,,Zygmunt” w Bytomiu kończyła się na 

wyprodukowaniu urządzenia i jego montażu.  

3. Konieczny był również import części zamiennych, przynajmniej w pierwszym okresie 

eksploatacji, do urządzeń wyprodukowanych w kooperacji jak i do urządzeń w całości 

importowanych. Przemysł krajowy nie był przygotowany do produkcji często skomplikowanych 

elementów. Import części zamiennych był ograniczony, gdyż państwo polskie nie posiadało 

dewiz. Konieczne stawało się zastępowanie importu produkcją własną w hucie. Stąd 

konieczność opracowywania rysunków wykonawczych potrzebnych części, ustalanie rodzaju 

materiału do ich wytwarzania i technologii produkcyjnej. 

4. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie określał limit funduszu płac. W owych czasach nie było 

dowolności w finansowaniu, oznaczało to, że każde zadanie miało określony limit kosztów bez 

możliwości przenoszenia nakładów z jednego zadania na drugie. Aby zaspokoić potrzeby w 

zakresie zatrudnienia, przedsiębiorstwa w różny sposób próbowały „obejść” limitowany fundusz 

płac. Do wykonania zadań remontowych angażowano obce przedsiębiorstwa, które jednak 

niechętnie podejmowały się zadań z zakresu remontów, mając zapewniony „portfel” zleceń. 

Wyodrębniano więc z przedsiębiorstwa jednostki organizacyjne, które miały własne fundusze. 



Jednostki te przejmowały pracowników, którzy wcześniej wykonywali remonty w 

przedsiębiorstwie, czyli te same zadania. W 1971 roku hucie ,,Konin” wydzielono Samodzielny 

Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI).   

5. Region koniński nie miał tradycji robotniczych ani kadr z wyższym wykształceniem. Stąd 

konieczność zatrudniania pracowników do prac fizycznych jak i kadr zarządzających z okolic 

Krakowa i Śląska. Dopiero w następnych latach kadrę zapewniały szkoły zawodowe i technika z 

terenu Konina oraz stażyści po studiach, którzy wkrótce obejmowali kierownicze stanowiska. 

Zmienność kadr była duża. Region koniński się rozwijał, powstawały nowe przedsiębiorstwa 

oferując często korzystniejsze oferty płacowe. Innym powodem zmian kadrowych był powrót 

pracowników do przedsiębiorstw, z których przybyli do huty. 

Organizacją służb remontowych z zakresu mechaniki i budownictwa w hucie zajmował 

się Główny Mechanik. Pierwszym był mgr inż. Roman Korczyk, który został przeniesiony z 

zakładów w Kętach. Jego zastępcą był inż. Stanisław Pękala, który wcześniej pracował w hucie 

w Skawinie. Był więc pierwszym mechanikiem znającym specyfikę urządzeń technologicznych 

huty aluminium. Już w 1965 roku huta wysłała grupę ślusarzy do huty Pechiney we Francji na 

szkolenia i zapoznanie się z urządzeniami identycznymi do montowanych w Koninie. Byli to 

głównie mechanicy, między innymi Lech Jagodziński, Józef Derkowski, Jan Ciepły. Część 

zatrudnionych ślusarzy i elektryków poznawała urządzenia w czasie ich montażu w hucie przez 

pracowników ,,Zametu” pod nadzorem Joachima Wilczka z ,,Zametu” i przedstawicieli z Francji. 

Było dwóch nadzorujących z Francji. Jednego nazywaliśmy ,,tuptusiem”, a drugi był Francuzem 

polskiego pochodzenia i nazywał się Sapiński. Kierownikiem kilku ślusarzy szkolących się we 

Francji był Mieczysław Rogowski, który w czasie okupacji pracował we Francji w zakładach 

Renault i perfekcyjnie znał techniczny język francuski.  Służby instalujące urządzenia 

elektryczne i do obsługi urządzeń elektrycznych oraz energetycznych organizował mgr inż. 

Zenon Puza jako Główny Energetyk, a po jego odejściu to stanowisko zajął mgr inż. Feliks 

Seredyński, przybyły ze Śląska. 

 Wzrastające potrzeby remontowe spowodowały rozbudowę służb w zakresie 

zarządzania i kontroli jak i bezpośredniego wykonywania remontów urządzeń produkcyjnych i 

zabezpieczenia części zamiennych na potrzeby remontów. Pod koniec rozruchu urządzeń 

Elektrolizy i Odlewni zwolnił się mgr inż. R Korczyk, który wrócił do poprzedniego zakładu pracy. 

Stanowisko Głównego Mechanika objął inż. S. Pękala.  Odszedł także na Śląsk mgr inż. F. 

Seredyński. Jego następcą został mgr inż. Kazimierz Furman.  



Specyfika remontów wymagała zmian organizacji służb remontowych. Nowa organizacja 

służb remontowych, wprowadzona w 1966 roku, polegała na zorganizowaniu stanowiska 

Głównego Inżyniera d.s. Energo-Mechanicznych, któremu podlegały komórki sztabowe jako 

działy oraz Główny Mechanik i Główny Energetyk. Działem Planowo Zapobiegawczych 

Remontów kierował Stanisław Stałanowski. Zadaniem działu było określenie częstotliwości 

remontu poszczególnych urządzeń, zakresu pracochłonności, kosztu remontu, specyfikowanie 

części zamiennych do remontu oraz uzgodnienie z Działem Planowania Finansowego huty 

wielkości finansów na remonty w określonym roku. Ponadto Dział zamawiał części zamienne z 

importu jak również poszukiwał firm mogących wyprodukować części zamienne w kraju, 

przekazując dokumentację do ich produkcji.  Zlecał także firmom zewnętrznym zakresy prac, 

które przekraczały możliwości pracowników huty. Inicjował zawarcia umów na wykonanie prac 

oraz ekspertyz na zadanie przekraczające możliwości konińskiej kadry. Nadzorował 

wykonywane prace, dokonywał ich odbioru i sprawdzał kosztorysy robót. Zajmował się 

gospodarką smarami. Dział Konstrukcyjny, którym kierował mgr inż. Leszek Namysł, miał za 

zadanie wykonywać rysunki części zamiennych na podstawie wymontowanych części zużytych i 

na podstawie nowych części z importu, dokonać doboru krajowych materiałów do ich produkcji 

oraz wykonywać dokumentację na modernizację urządzeń lub rozbudowę budynków i budowli. 

Po zwolnieniu się z huty mgr. inż. L. Namysła zastąpił mgr inż. Marian Szymczak. Rozdzielono 

służby wykonujące remonty na podległe Głównemu Mechanikowi (służby wykonujące remonty 

urządzeń mechanicznych, odlewnia żeliwa, remonty budynków i budowli oraz prace stolarskie) 

oraz podległe Głównemu Energetykowi (warsztat elektryczny, stacja transformatorów 

zasilających w energię elektryczną, studnie i instalacja wody pitnej, stacja sprężarek z siecią 

sprężonego powietrza, sieć wody przemysłowej, dział rozliczeń pobieranej mocy, planowanie 

zużycia mocy, planowanie remontów maszyn elektrycznych i ich kosztów). Kierownikiem 

Wydziału Remontów Mechanicznych został mgr inż. Aleksander Anasiewicz. Przyporządkowano 

temu wydziałowi Odlewnię Żeliwa kierowaną przez Zenona Franczaka i mistrza Ryszarda 

Kułakowskiego oraz Stolarnię, którą kierował mistrz Józef Korytowski. Urządzenia 

technologiczne wymagające bardziej zaawansowanego remontu demontowano i naprawiano w 

nawie remontów. Niektóre urządzenia, na przykład suwnice technologiczne, musiały być 

remontowane w halach. Wydział Remontów dysponował trzema nawami wyposażonymi w 

suwnice i inne niezbędne urządzenia. Oddział Obróbki Skrawaniem, którym kierował mgr inż. 

Edward Sobczak, a mistrzem był E. Lewicki, dysponował halą z niezbędnymi obrabiarkami, 

nawą kuźni z obróbką cieplną oraz nawą narzędziowni i wypożyczalni narzędzi. Narzędziownią 

kierował mistrz Euzebiusz Bartycha. Służbami wykonującymi remonty maszyn elektrycznych i 



energetycznych kierował mgr inż. Bogdan Małolepszy, a po jego odejściu mgr inż. Janusz 

Szarras. Pracą Warsztatu Elektrycznego kierował mistrz Andrzej Dziubek. Stacje pomp wody 

pitnej i instalacje wody pitnej oraz stacje wody przemysłowej wraz z siecią nadzorował mistrz 

Tadeusz Stamblewski. Stacją sprężarek powietrza i siecią sprężonego powietrza kierował Józef 

Derdziński. Centralną Nastawnię obsługiwali kierownicy zmian: H. Matecki, J. Satler, R. Urban, 

H. Wojtczak.  

Oprócz służb wykonujących remonty były Służby Utrzymania Ruchu, podległe 

kierownikom wydziałów produkcyjnych. Zadaniem tych służb były dyżury dozorujące ładowanie 

baterii pojazdów elektrycznych, uzupełnianie smarów w urządzeniach oraz wykonywanie 

drobnych napraw urządzeń i zabezpieczanie stanowisk pracy dla firm obcych wykonujących 

prace w wydziale.  

W 1967 roku nastąpiło wzmożenie prac remontowych, szczególnie w Wydziale 

Elektrolizy. Trwałości urządzeń nie sprzyjały w halach elektrolizy takie czynniki jak wysokie 

zapylenie tlenkiem glinu, wysokie temperatury w lecie, wysokie pole elektromagnetyczne, 

drgania i wibracje. W tym roku wskutek awarii wyłączono pierwszy elektrolizer. Do remontu 

elektrolizera huta przejęła część pracowników od wykonawcy elektrolizerów tj. ,,Piecobudowy” 

Wrocław, jednak nie były to siły zdolne go wyremontować. W porozumieniu ze Zjednoczeniem 

Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach postanowiono, aby pierwszy elektrolizer 

wyremontował ,,Montomet” w Piekarach Śląskich we współpracy z brygadą remontową z Huty 

Aluminium Skawina. Huta ,,Konin” przekazała ,,Montometowi” przyjętych pracowników z 

,,Piecobudowy”. Kierownikiem Grupy Robót został mgr inż. Aleksander Anasiewicz. 

Kierownikiem Remontów w hucie został mgr inż. Czesław Stasiewicz. Remont elektrolizera trwał 

bardzo długo, bo 75 dni, przy zatrudnieniu około 70 osób. Cykl remontowy elektrolizerów 

teoretycznie miał wynosić trzy do trzech i pół roku, ale praktycznie na początku eksploatacji 

wynosił od półtora do dwóch i pół roku. ,,Montomet” rozbudowywał swoje zdolności produkcyjne, 

jednak do pewnych granic. Nie był w stanie remontować 4-5 elektrolizerów w okresie miesiąca, 

a dodatkowo także kadzie zlewcze, kadzie próżniowe, piece obrotowe i piece ELPO.  

W 1971 roku postanowiono wyodrębnić w hucie Samodzielny Oddział Wykonawstwa 

Inwestycji. Organizatorem i kierownikiem został mgr inż. Hipolit Dragan, który dotychczas był Gł. 

Inż. d.s. Energo-Mechanicznych. SOWI był podwykonawcą budowy Walcowni, wykonywał 

drobne inwestycje „własne” finansowane przez hutę, remontował wanny elektrolityczne, 

modernizował piece topielne komorowe i zespoły wentylacyjno-myjące, budował place składowe 

gąsek aluminiowych, rozbudowywał magazyny, wydłużał estakady przy magazynach i na placu 



remontów płaszczy katod i anod. W 1972 roku mgr inż. H. Dragan został powołany do Komisji 

Rozruchowej Urządzeń Walcowni, a kierownikiem SOWI został inż. Stanisław Stałanowski, na 

którego stanowisko w Dziale Planowo- Zapobiegawczych Remontów zatrudniony został mgr inż. 

Czesław Mikołajewicz. Po zakończeniu inwestycji w Walcowni zakres prac SOWI ograniczył się 

do wykonywania wspomnianych inwestycji „własnych” huty.  

W 1975 roku ,,Piecobudowa” Wrocław podpisała umowę z hutą ,,Konin” na remont 

elektrolizerów. Kierownikiem Grupy Robót ,,Piecobudowy” w Koninie został inż. Marek Kiciński, 

który wcześniej był kierownikiem Służb Utrzymania Ruchu Elektrolizy. Na jego miejsce 

kierownikiem SURE został Edmund Szalaty. Remont elektrolizerów odbywał się narzędziami 

ręcznymi. Wyburzanie wymurówek elektrolizerów wykonywano ręcznymi młotami 

pneumatycznymi, gruz ładowano łopatami na „wywrotki”. Sworznie katodowe spawano 

elektrodami, co nie zapewniało jakości spoiny ze względy na działanie silnego pola 

elektromagnetycznego. Prace wykonywano w czasie 6 godzin i w zasadzie na jedną zmianę. 

Ciągle niezadowalająca była ilość remontowanych elektrolizerów, czas jednostkowy remontu 

elektrolizera jak i jakość remontu.  Nie ustawano w poszukiwaniu wykonawców remontów 

zdolnych do zwiększenia ilości remontowanych elektrolizerów, skrócenia czasu remontów i 

poprawienie jakości.  

 W 1980 roku nastąpiło porozumienie między Hutą Aluminium ,,Konin”, Zjednoczeniem 

Górniczo Hutniczym Metali Nieżelaznych w Katowicach i Zakładami Remontowo Montażowymi 

Przemysłu Metali Nieżelaznych ,,Montomet” w Piekarach Śląskich, na mocy którego zawarta 

została umowa na wykonywanie głównie remontu elektrolizerów. Zorganizowana została Grupa 

Robót (KGR 7) w Koninie. Rozwiązany został SOWI, a pracowników z SOWI i ,,Piecobudowy” 

przejął ,,Montomet”. Na kierownika KGR 7 huta ,,Konin” wyznaczyła inż. S. Stałanowskiego. W 

krótkim czasie zorganizowano pracę na zmianach, zorganizowano potokowy system pracy, 

zastąpiono ręczne wyburzanie wymurówki młotem hydraulicznym zamocowanym na koparce, 

ręczne  wybieranie gruzu zastąpiono czerpakiem przeinstalowywanym na przemian z młotem 

hydraulicznym. Spawanie sworzni katodowych wykonywane dotychczas elektrodami otulonymi 

zastąpiono spawaniem elektrożużlowym. Czas remontu skrócił się ze średniej rocznej 34-40 dób 

do 12-18 dób. Różne ilości remontowanych elektrolizerów podyktowane były ograniczoną 

dostawą prądu. Z konieczności wyłączano z eksploatacji kilka elektrolizerów o najdłuższym 

okresie eksploatacji lub wykazujących wyciek metalu z katody. Kiedy ograniczenia minęły trzeba 

było jak najprędzej elektrolizery wyremontować i włączyć je do eksploatacji. 



           Zakres remontów ciągle się powiększał. Wybudowane hale elektrolizy według opinii 

budowlańców były najlżejsza w Europie i to był powód do dumy. W czasie eksploatacji, 

zamontowane na ścianach tory jezdne suwnic i tory oporowe żurawi powodowały wyginanie 

ścian i wypadanie kół suwnic z torowiska. Konieczne było wykonanie i zamontowanie kratownic 

usztywniających ściany hal. Poliestrowe osłony ścian hal były łatwopalne, podobnie jak pokrycia 

dachów hal. Osłony ścian jak i dachy wymieniono na trapezowe płyty aluminiowe pokryte 

farbami PVF2 odpornymi na działanie roztworów wydobywających się z zespołów wentylacyjno-

myjących. Posadowienie poziomu roboczego hal elektrolizy na poziomie 3, 20 m zabezpieczało 

dobrą wentylację wewnątrz hal, lecz awaryjny wyciek metalu z katody powodował zwarcia w 

zbrojeniach słupów podtrzymujących poziom roboczy 3, 20 m. Innym powodem zwarć było 

uszkodzenie izolacji krat wzdłuż elektrolizerów i styk krat ze zbrojeniem belek, na których kraty 

spoczywały, wreszcie „prądy błądzące” były kolejnym powodem wytapiania się zbrojeń w 

słupach nośnych. Konieczne więc było pilne opracowanie sposobu i technologii odbudowy 

nośności słupów. Nawiązano współpracę z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB), 

który w krótkim czasie opracował sposób i technologię odbudowy nośności słupów. Renowację 

słupów podjęło się wykonać Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Malarski i Serwatka z 

Wrocławia. Kierownikiem Grupy Robót był Hieronim Tomaszewski. Współpraca z ITB 

zaowocowała opracowaniem sposobu i technologii wzmocnienia ścian silosów tlenku glinu. W 

silosach przerdzewiały i popękały druty stężające ściany silosów. Agresywna atmosfera 

powodowała silne korodowanie „nitek transportu aeracyjnego”. Czyszczenie i malowanie 

zewnętrznych ścian powtarzano co pięć lat. Prace te wykonywał ,,Izokor” z Płocka. 

Służby remontowe huty zwiększały zakres remontów o kolejne urządzenia. Warunki pracy w 

halach były trudne. Żurawie jako podstawowe urządzenia obróbki elektrolizerów przemieszczały 

się po szynie zamocowanej w na poziomie 3,20 i szynie oporowej na poziomie około 3 m od 

poziomu roboczego. Napędzały je silniki elektryczne, zaś młot, który przebijał skorupę wokół 

elektrolizera,  jak i układ dozowania tlenku glinu ze zbiornika zamontowanego na słupie żurawia 

zasilane były sprężonym powietrzem wytwarzanym przez kompresor produkcji Atlas Copco. 

Kompresor był pierwszym elementem, który nie podołał pracy w warunkach hal. Pękały zawory 

płytkowe i nie było sposobu na utrzymywanie ich w sprawności. Koniecznym stało się 

zdemontowaniem kompresorów z żurawi i podłączenie ich do sieci sprężonego powietrza 

dostarczanego do hal ze stacji kompresorów HAK. Duży nacisk na szynę jezdną i oporową, 

drgania od młota pneumatycznego na długim wysięgniku powodowały zmęczeniowe pękanie 

słupów i rozpłaszczanie szyn, co w konsekwencji zmuszało służby remontowe do ich wymiany. 



Suwnice pracujące w halach spełniały dwie funkcje. Jako dźwignice przenosiły anody z 

elektrolizerów do pasażu remontowego i po remoncie transportowały anodę nad 

wyremontowaną katodę. Drugą ich funkcją podstawową była wymiana sworzni anodowych przy 

pomocy „wyrywacza sworzni”. W czasie wykonywania tej operacji czasem następował kontakt 

płynnej masy anodowej z gorącym elektrolitem, co powodowało zapalenie się oprzyrządowania 

wyrywacza i konieczność jego odbudowy w nawie remontowej służb remontowych. Aby suwnice 

nie wypadały z torów dobudowano do wózków jezdnych suwnic koła oporowe zapobiegające 

spadaniu suwnicy z toru. Intensywna eksploatacja suwnic powodowała deformowanie szyn i 

konieczność ich wymiany. Oczyszczalnia gazów i regeneracja soli fluorowych pracowała w 

dwóch atmosferach: zasadowej i zakwaszonej. Takie urządzenia jak odkraplacze (skraplacze) 

pokrywały się związkami smolistymi i pyłem. Konieczna była częsta ich wymiana. Częstej 

wymiany wymagały pompy przepompowujące roztwory i podające roztwór wymywający gazy w 

skruberach. Dla urządzeń oczyszczania gazów groźne były mroźne zimy. Zamarzały 

odkraplacze, obiegi roztworów i instalacje wodne. Przywracanie funkcji tych urządzeń 

angażowało służby eksploatacyjne tego wydziału jak i wzmocnione służby remontowe. 

Remont urządzeń Odlewni polegał na wymianie wymurówek pieców odstojowych ELPO 12, 

wymianie elementów maszyn odlewania gąsek oraz remonty suwnic i wózków widłowych. 

Zakres remontów się powiększył po oddaniu do eksploatacji Odlewni 2, w której zainstalowane 

były piece odstojowe ELPO 15, piece komorowe 6, piece PIT 1500 i 3000. Piece komorowe 

zostały po krótkim czasie zmodernizowane przez służby remontowe i po modernizacji nazywały 

się piecami HAK 12 ponieważ powiększyła się dwukrotnie ich pojemność. 

           Rozruch w 1972 roku urządzeń Walcowni Aluminium jak i wprowadzenie automatyki w 

sterowaniu elektrolizerami uzasadniał zmianę organizacji służb remontowych.  Utworzono 

Oddział Automatyki i Pomiarów. Kierownikiem został mgr inż. Andrzej Jóźwiak, który podlegał 

Inżynierowi d.s. Energo Mechanicznych. W Walcowni zatrudnieni zostali młodzi inżynierowie, 

którzy nie tylko zasilili kadrę technologów, ale również kadrę mechaników, elektryków i 

automatyków. Byli to mechanicy: mgr inż. Eugeniusz Andrzejewski, mgr inż. Jan Wożniak , mgr 

inż. Stanisław Molo, mgr inż. Franciszek Osmałek, mgr inż. Jan Kózka oraz automatyk mgr inż. 

Marek Matuszak, elektryk inż. Dionizy Łepecki. Zamaszynowienie walcowni było z różnych 

źródeł. Linia walcowania na gorąco była produkcji krajowej, jednak wiele części było 

importowane ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w tym walce walcarki gorącej i 

łożyska walców. Trwałość walców określona była na około sto tysięcy ton. Rzeczywista trwałość 

walców była niewspółmiernie niższa. Z ich powierzchni odpadały płaty stali wskutek zmęczenia 

materiału. Reklamacje w ZSRR pomogły na tyle, że huta otrzymała bezpłatnie walce na 



wymianę. Jednak nowe walce były tej samej jakości co reklamowane. Sprawę załatwił import 

walców z Ohio Steels Belgia. Bieżnie wielkogabarytowych łożysk walców łuszczyły się i 

powstawały luzy nie do zaakceptowania przez technologów. Kolejna interwencja w ZSRR 

spowodowała przyjazd specjalistów i dostarczenie nowych łożysk. Następnie zastąpiono łożyska 

z ZSRR łożyskami importowanymi z „Zachodu” i problem został rozwiązany. Wsad do walcarki 

gorącej, czyli wlewki aluminiowe, wygrzewane były w trzech piecach łańcuchowych 22 m. 

Wlewki układane na ogniwach łańcucha wprowadzane były do wnętrza pieca napędem 

elektrycznym łańcucha.  Wysoka temperatura wewnątrz pieca powodowała odkształcenia 

torowiska i korodowanie podłoża, a ponadto straty cieplne poprzez niedostateczną izolację 

ścian. Wymiana torowiska jak i częsta wymiana elementów łańcuchów w bardzo znacznym 

stopniu absorbowała służby remontowe i zakłócała proces produkcyjny Walcowni. 

Służby remontowe wykonywały remonty linii walcarek zimnych, linii cięcia wzdłużnego, linii 

cięcia arkuszowego i pieców Ebner. Urządzenia te nie były tak awaryjne jak wcześniej 

wymienione. Nożyce cięcia arkuszowego stanowiły dość skomplikowany układ, gdyż cięły 

blachy bez zatrzymywania linii i na zadane długości arkuszy. Często wymagały wymiany i 

bardzo starannego dopasowania panewek łożysk ślizgowych. Ustawianie długości cięcia 

arkuszy było mechanicznie 

           W 1989 roku nastąpiły zmiany w organizacji służb remontowych. Na mocy porozumienia 

pomiędzy Hutą Aluminium ,,Konin” a Zakładami Remontowo Montażowymi Przemysłu Metali 

Nieżelaznych ,,Montomet” Kierownictwo Grupy Robót 7 zostało przejęte przez hutę. Zwiększony 

został zakres prac i liczba zatrudnionych w Wydziale Remontowym huty kierowanym przez mgr 

inż. Andrzejewskiego, który zastąpił na tym stanowisku mgr inż.Cz. Stasiewicza, który odszedł 

do innej firmy. Odszedł także do huty ,,Skawina” ze stanowiska inż. S. Pękala. Jego następcą 

został inż. Stanisław Stałanowski. Odszedł również z Oddziału Automatyki mgr inż. Andrzej 

Jóźwiak. Zastąpił go inż. Marian Stolarski. Odszedł na emeryturę mgr inż. Janusz Szarras. 

Zastąpił go na stanowisku Głównego Energetyka inż. Dionizy Łepecki. Kolejna zmiana nastąpiła 

na stanowisku Głównego Inżyniera ds.Energo-Mechanicznych. W lutym 1991 roku mgr inż. 

Hipolit Dragan przeszedł na emeryturę, a na to stanowisko zatrudniony został inż. S. 

Stałanowski. Na stanowisko Głównego Mechanika zatrudniony został mgr inż. Stanisław Molo.  

 Kolejne zmiany w organizacji służb remontowych nastąpiły po roku 1996, kiedy w wyniku 

ich restrukturyzacji zaczęto tworzyć spółki z o.o.. Odpowiedzialnym za reorganizację był 

Dyrektor d.s. Technicznych mgr inż J. Woźniak, a koordynatorem organizacyjnym został inż. S. 

Stałanowski i kierownicy reorganizowanych jednostek organizacyjnych. 

 Powstały spółki: 



- DREWAL, której głównym zadaniem była budowa różnego rodzaju opakowań na produkty 

Walcowni. Prezesem  został Lech Trojanowski. 

- ODMECH, kontynująca produkcję części zamiennych i produkcję odlewów żeliwnych. 

Prezesem został inż. Sławomir Paruchała.  

- REMAL, która przejęła załogę i zakres remontów. Prezesem został inż. Wiesław Pękacz.  

- ALPRO, której zadaniem było wykonywanie dokumentacji dla potrzeb remontowych, 

modernizacyjnych jak i inwestycyjnych. Prezesem został mgr inż. Marian Szymczak. 

- ALTECH, której zadaniem była obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej we wszystkich 

wydziałach huty. Prezesem został inż. Marian Stolarski. 

                          

* Stanisław Stałanowski urodził się w 1938 roku we wsi Kolno koło Goliny. W hucie ,,Konin” 

zatrudniony został 16 lipca 1965 roku na stanowisku mechanika w Dziale Głównego Mechanika. 

W 1972 roku ukończył studia na  Politechnice Poznańskiej. Był kierownikiem Przygotowania 

Robót w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI), a następnie 

kierownikiem SOWI. Po rozwiązaniu SOWI został organizatorem i kierownikiem Grupy Robót 

(KGR 7). Po wchłonięciu KGR 7 przez hutę  został zastępcą kierownika wydziału remontów. 

Kolejne stanowiska to: Główny Mechanik, a następnie Główny Inżynier d.s. Energio- 

Mechanicznych. Pracę zawodową zakończył 30 listopada 1998 roku jako zastępca prezesa 

spółki ALPRO.  

 

 


