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KATARZYNA LISZKA 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ODLEWNIA PRZYSZŁOŚCI. TECHNOLOGIE-

MATERIAŁY-MASZYNY” 

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbył się kolejny Ogólnopolski Dzień Odlewnika. Obchody 
Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika zbiegły się z Jubileuszem 85-lecia Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich. W ramach obchodów zorganizowana została konferencja techniczno-
naukowa, której tematem przewodnim była „Odlewnia Przyszłości. Technologie-Materiały-
Maszyny”. 
W wydarzeniu wzięło udział około 120 osób.  
W oficjalnej części obchodów Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika udział wzięło wielu gości.  
W części oficjalnej Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika przyznano nagrodę w konkursie Odlew Roku 
– edycja 2020. Wręczono również Dyplomy nowym Członkom Wspierającym STOP. 
 

PETER WAGNER 

MECHANIZACJA FORMOWANIA FIRMY WÖHR 

Mechanizacja formowania może być korzystnie wykorzystana do usprawnienia produkcji i ułatwienia 
fizycznie męczącej pracy przy przygotowywaniu form. W poniższym artykule przedstawimy Państwu 
mechanizację formowania Wöhr do form ramowych i bezramowych, która uzupełnia kompleksową 
ofertę urządzeń firmy Wöhr do produkcji chemoutwardzalnych form. 
 

DYNAMICZNY ROZWÓJ ODLEWNI CHEMAR SA. WYWIAD Z PREZESEM ODLEWNI 

MARIUSZEM GAJOWCEM 

Chemar SA produkuje najwyższej jakości odlewy staliwne  
w oparciu o wysokie standardy jakości. Oferuje odlewy dla przemysłu energetycznego, 
petrochemicznego, cementowo – wapienniczego, branży maszynowej i kolejnictwa. Odlewnia 
intensywnie rozwija się w kierunku nowoczesnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa, stając się 
ponownie istotnym punktem rejonu świętokrzyskiego.  W odlewni rozpoczęto proces modernizacji i 
rozwoju przedsiębiorstwa, ukierunkowany na wzrost  potencjału produkcyjnego i podniesienie 
poziomu jakości produkowanych odlewów. O dynamicznym rozwoju odlewni w wywiadzie dla 
redakcji opowiada jej prezes  Mariusz Gajowiec. 
 

PRACOWNIK W CENTRUM UWAGI. DZIAŁANIA HR W CZASIE PANDEMII, WYWIAD Z 

ALEKSANDRĄ ŁOZOWSKĄ, KIEROWNIKIEM DS. SZKOLEŃ I ROZWOJU – PSYCHOLOG, 

DZIAŁ HR GRUPY PGO 



W roku 2020, kiedy zaczęły docierać do Polski pierwsze sygnały o rozprzestrzeniającym się wirusie 
Sars-Cov-2, przedsiębiorcy byli zdezorientowani i często nie wiedzieli jakie działania powinni podjąć 
aby zabezpieczyć personel i zapewnić ciągłość produkcji.  
O tych i innych działaniach skierowanych na pracowników firmy opowiedziała w wywidzie dla 
redakcji Aleksandra Łozowska, kierownik ds. szkoleń i rozwoju, psycholog. 
 

MAREK SKOWRON 

Z DZIEJÓW ODLEWNI BRACI EVANS W WARSZAWIE (CZ. 1) 

Niekorzystne zawirowania historii na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX w. nie sprzyjały 
rozwojowi przemysłu. Dopiero utworzenie Królestwa Polskiego zapoczątkowało zmiany tej sytuacji. 
Sprzyjało temu sprowadzanie zagranicznych rzemieślników różnych specjalności i udzielanie im 
licznych ułatwień w osiedlaniu się i zakładaniu warsztatów. W miarę upływu czasu niektóre z nich 
rozwijały się w prężnie działające zakłady przemysłowe. 
Artykuł, składający się z trzech części, przedstawia dzieje jednego z takich warsztatów – odlewni 
braci Evans. Ta pierwsza na ziemiach polskich odlewnia handlowa przekształcona została w 
późniejszym okresie w fabrykę maszyn, a jeszcze później w jedno z największych przedsiębiorstw 
przemysłu maszynowego – Zakłady Mechaniczne "Lilpop, Rau i Loewenstein".   
W prezentowanej pierwszej części zarysowane zostało tło historyczne wydarzeń, które 
doprowadziło do powstania odlewni, a także przybliżone zostały sylwetki jej założycieli oraz ich 
współpracowników. Opisany został również początkowy okres działalności odlewni. 
 

METEF 2022  "NIESKOŃCZONE" MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ALUMINIUM 

Aby sprostać nowym wyzwaniom, METEF powraca do Bolonii  
w dniach 9 do 11 czerwca 2022 roku. 
Głównymi zagadnieniami tegorocznych międzynarodowych targów dla przemysłu odlewnictwa 
aluminium, i innowacyjnego przemysłu metalowego będą: zrównoważony rozwój, gospodarka o 
obiegu zamkniętym i innowacje technologiczne. 
W ostatnich dziesięcioleciach aluminium jest coraz częściej wykorzystywane w życiu codziennym i 
w przemyśle. Jest ono tanie, lekkie i elastyczne, może być poddawane recyklingowi i ponownie 
wykorzystywane w procesach produkcyjnych Znakomicie wpisuje się w gospodarki o obiegu 
zamkniętym, dając oszczędności przy zużyciu energii.  

 
 

 


