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Odlewnia Żeliwa w Dobramyśli powstała w 1990 roku. Stworzył ją Adam Skrzypczak, który z zawodu jest technikiem odlew-
nikiem. Pan Adam wcześniej pracował w Leszczyńskiej Fabryce Pomp, a potem w Spomaszu w Gostyniu. Jako pierwszy w
regionie pomyślał o zbudowaniu od podstaw prywatnej odlewni żeliwa. Miał fachową wiedzę, doświadczenie i zapał. Kiedy
przystępował do tworzenia firmy kończył zaledwie 37 lat. Do spółki zachęcił szwagra Łucjana Kędzierskiego. A potem już
razem przyjmowali innych członków rodziny. Bo odlewnia jest rzeczywiście rodzinnym zakładem pracy.

Najtrudniej było oczywiście za-
cząć. Pan Adam od początku za-
kładał, że pracować będą według
tradycyjnej technologii, a więc
topić żeliwa w żeliwiaku. Taki piec
można było zamówić w instytucie,
ale byłby to spory wydatek. Dla-
tego pan Skrzypczak sam go
skonstruował. Piec jest ogromny,
ma około 8 metrów wysokości, a
wysokość równa się siedmiokrot-
ności jego średnicy. Dwa razy w ty-
godniu wytapia się w nim żeliwo. 

W spółce pracuje 16 osób.
Wśród nich są trzej synowie
Adama Skrzypczaka i cztery osoby
z rodziny Kędzierskich. Pozostali
to także w większości krewni. Za-
kład stworzył więc miejsca pracy
dla kilkunastu osób. Mówią, że od-
lewnictwo nie jest łatwe. To ciężka
praca, ale można ją polubić. No i
można z niej utrzymać rodziny.
Odlewnia pracuje już 22 lata. 

Żeliwo to stop żelaza z węglem
i innymi pierwiastkami. Odpowied-
nie proporcje tych składników de-
cydują o właściwościach i rodzaju
żeliwa. Aby jego jakość była jak

porne na ścieranie i wytrzymałe na
rozerwanie. Proporcje wsadu są
więc niezwykle ważne, bo od tego
zależy ostateczny efekt produk-
cyjny. A miesięcznie wytwarzamy
około osiemdziesięciu ton ciekłego
metalu. 

Czerwona struga żeliwa spływa
z pieca do kadzi. Potem pracow-
nicy wlewają ją do form, w których
wolno stygnie. A formy robi się z
masy formierskiej, czyli piasku
kwarcowego z lepiszczem. W tej
masie odciska się model i po jego
wycięciu uzyskuje formę odpo-
wiedniego odlewu. Modele przy-
wożą klienci lub robi się je na
miejscu, w odlewni, według załą-
czonego rysunku. Tyle jest form ile
zamówień na poszczególne że-
liwne detale. 

- Robimy setki produktów - do-
daje Adam Skrzypczak - Jednych
jest kilka lub kilkadziesiąt, innych
pojedyncze sztuki. Dla przykładu
podam, że odlewamy słupki ogro-
dzeniowe, ławki, stoły, maszty,
płyty kominkowe, korpusy silników,
a nawet tabliczki z orłem do zabyt-

najwyższa trzeba wiedzieć z jakiej
ilości poszczególnych półproduk-
tów tworzy się wsad do pieca. A
łączy się surówkę przeróbczą ku-
powaną w hucie, koks odlewniczy
i złom stalowy. To wszystko wrzuca
się do kosza, który windą jedzie
wprost do otworu pieca. W żeli-
wiaku, przy temperaturze 1400
stopni Celsjusza wsad zmienia się
w płyn, a ten z kolei w żeliwo.

- Doświadczenie ludzi jest naj-
lepszą gwarancją jakości produktu
- mówi Adam Skrzypczak. - My
produkujemy żeliwo szare, które
można dobrze obrabiać, jest od-

kowych parowozów w muzeum w
Wolsztynie. Nie da się policzyć wy-
konanych przez te lata żeliwnych
odlewów. Właściwie realizujemy
każde zamówienie. 

Firma z Dobramyśli ma swoich
stałych klientów. Większość to pro-
ducenci z regionu i okolicznych
województw. Ale docierają też za-
mówienia z innych części kraju.
Zdarza się, że ktoś potrzebuje jed-
nego niewielkiego detalu, na przy-
kład do swojej maszyny rolniczej,
czy pieca. Dla indywidualnego
klienta też robi się model, formę i
odlew. 

Żeliwo pracownicy wytapiają
dwa razy w tygodniu. Pozostały
czas poświęcają na inną pracę.
Gdy metal ostygnie wybija się
formę i ręcznie obrabia odlew.
Trzeba wyrównać brzegi, usunąć
pozostałości układu wlewowego,
oczyścić. Trzeba też przygotować
odlewy dla poszczególnych od-
biorców, gromadzić złom, wyłado-
wać koks i tak dalej. W tej pracy
nie ma przestojów. 

- Wydaje się, że w odlewni nie-
wiele można zmieniać - wyjaśnia
pan Adam. - A przecież w naszym
zakładzie też staramy się unowo-
cześniać produkcję. Kiedyś

wszystko robiliśmy ręcznie, nawet
pustaki na budowę. Teraz gdzie
można stosujemy maszyny. Dla
przykładu powiem, że formierkami
robimy formy do odlewów. Sta-
ramy się też, by zakład nie był
uciążliwy dla środowiska. 

Odlewnia Żeliwa s. c. na stałe
wrosła już w pejzaż wsi. Jest zna-
nym producentem odlewów, który
nie narzeka na brak klientów. Ma
też perspektywy rozwoju i młodą,
odpowiedzialną załogę. Adam
Skrzypczak nie żałuje więc decyzji,
że po kilkunastu latach pracy „na
państwowym” założył prywatną
firmę. 


