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Jak już informowaliśmy podczas 204 Kwartalnej Konferencji 

Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych w dniach 12 i 13 maja w Wiśle, poświęconej 125-leciu Walcowni Metali 
„Dziedzice”, środowisko metali nieżelaznych obchodziło jubileusz 70-lecia urodzin znanego i cenionego w tym przemyśle menedżera Jana Woźniaka. 

Na uroczystość, która ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia została przesunięta na rok bieżący, do Hotelu Gołębiewski, przybyli prezesi, dyrektorzy, 
menedżerowie, kadra inżynieryjno-techniczna zakładów metali nieżelaznych, przedstawiciele świata nauki. Laudację na cześć Jubilata wygłosił 

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH, wiceprezes SITMN, który przedstawił bohatera uroczystości i jego osiągnięcia zawodowe.

Jan Woźniak urodził się 
4 listopada 1949 roku w Dobroso-
łowie w powiecie konińskim. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Słupcy podjął studia na 
Wydziale Mechanicznym Techno-
logicznym Politechniki Poznańskiej. 
Z tytułem magistra inżyniera mecha-
nika w 1973 roku rozpoczął pracę w 
Hucie Aluminium „Konin”, której 
wcześniej był stypendystą. Był mi-
strzem, kierownikiem oddziału wal-
cowni, a następnie zastępcą kierow-
nika wydziału elektrolizy. W latach 
1987-1988 pracował jako oddelego-
wany na „budowie eksportowej” w 
Niemieckiej Republice Demokraty-
cznej, a  po powrocie powierzono mu 
w 1989 roku organizację działu eks-
portu w hucie. W latach burzliwych 
przemian w polskiej gospodarce i 
przemyśle został najpierw dyrek-
torem handlowym konińskiej huty, a 
w końcu w 1990 roku członkiem jej 
zarządu i dyrektorem produkcji. 
Sprawując nadzór nad bieżącą 
produkcją, podejmował szereg dzia-
łań mających na celu poprawę efek-

tywności i racjonalizację zatrud-
nienia. Wśród kluczowych spraw 
ówczesnej działalności trzeba wy-
mienić opracowanie i wdrożenie 
technologii suchej masy na wydziale 
elektrolizy, co skutkowało skreśle-
niem huty z listy 80 największych 
trucicieli w Polsce, a także opraco-
wanie i przygotowanie programów 
modernizacji huty i jej prywatyzacji, 
która nastąpiła w 1997 roku, a właści-
cielem został Impexmetal.

W latach 1997-2000 Jan Woź-
niak rozpoczął pracę w zakupionych 
przez Impexmetal Zakładach Meta-
lurgicznych „Skawina” jako członek 
zarządu, a następnie jego prezes 
z zadaniem restrukturyzacji zakładu. 

Kolejnymi etapami pracy za-
wodowej i kariery były: stanowisko 
dyrektora operacyjnego w Hucie 

Metali Nieżelaznych „Szo-
pienice”, powrót do Huty 
Aluminium „Konin” w 2002 
roku i objęcie obowiązków 
członka zarządu, dyrektora 
produkcji i rozwoju, a na-
stępnie kierownicze obo-
wiązki w ZM Silesia i Ba-
terpol w Katowicach.

W marcu 2011 został 
oddelegowany na stanowis-
ko prezesa zarządu i dyrekto-
ra generalnego Walcowni 
Metali „Dziedzice” z zada-
niem restrukturyzacji zakła-
du i poprawy rentowności 
jego funkcjonowania. Po 
zrealiowaniu przyjętego pro-
gramu „Dziedzice” stały się 
jednym z najlepszych pod-
miotów gospodarczych Gru-
py Boryszew.

W lipcu 2014 roku pre-
zes Jan Woźniak został 
powołany na stanowisko 
członka zarządu Impexmetal i 
dyrektora zarządzającego 
Impexmetal S.A. Aluminium 

Konin, którego głównym 
celem działania stało się 
zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnej walcowni do 100 
tysięcy ton rocznie, a także 
przygotowanie programu 
dalszego jej rozwoju. 

Po osiągnięciu głów-
nych celów programu na 
początku 2019 roku w wieku 
70 lat prezes Jan Woźniak 
zakończył pracę zawodową 
jako człowiek wielce zasłu-
żony dla rozwoju przemsłu 
metali nieżelaznych w na-
szym kraju

Swoją wiedzą i doś-
wiadczeniem służył m.in. 
jako członek rad nadzorczych 
spółek Impexmetalu, członek 
Rady Naukowej Instytutu 
Metali Nieżelaznych w Gli-
wicach, członek Rady Izby 
Gospodarczej Metali Nieże-
laznych i Recyklingu.

Cóż można powie-
dzieć, że zaczęło się w Koni-
nie i w Koninie zakończyło. 

Blisko 46 lat wytężonej pracy 
zawodowej, nacechowanej wieloma 
wyzwaniami, naznaczonej wieloma 
sukcesami. Słowo – klucz zawo-
dowej kariery prezesa Jana Woźniaka 
to restrukturyzacja. Użyłem go bodaj 
7-krotnie. Mniej nie mogłem, bo nie 
oddałbym prawdy Jego zawodowej 
działalności, zawodowego - zdaje się 
posłannictwa. Jednak aktywność 
Pana Prezesa Jana Woźniaka na 
działalności biznesowej się nie 
kończy. Mimo licznych obowiązków 
znajdował też czas na działalność 
dydaktyczną i szeroko pojętą pracę 
społeczną - mówił prof. Wacław 
Muzykiewicz.

Aktywnie uczestniczył w ży-
ciu społeczności lokalnej jako nau-
czyciel przedmiotów zawodowych w 
wieczorowym Technikum Hutni-
czym w Koninie, prezes Klubu 
Sportowego Aluminium Konin. Za 
swoją działalność był wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. Wśród 
licznych dowodów uznania otrzymał 
tytuł Zasłużonego dla miasta Konina, 
nagrodę „Benedykta” za wkład w 

rozwój Konina i regionu koniń-
skiego, nagrodę „Czechosław” za 
osiągnięcia gospodarcze w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

Swoją laudację wiceprezes 
SITMN prof. Wacław Muzykiewicz 
zakończył słowami: 

Panie Prezesie, Wielce 
Szanowny, Czcigodny Jubilacie - 
dziękujemy. I życzymy wszelkiej 
pomyślności, spełnień, zdrowia przede 
wszystkim na czas, który przed Panem, 
przed Tobą Drogi Janie. Prosimy też, 
pozostań wśród nas, w naszej Rodzinie 
Metali Nieżelaznych, dziel się swoją 
wiedzą i ogromnym doświadczeniem.

Słowa te przyjęte zostały przez 
uczestników konferencji gorącymi 
brawami, owacją na stojąco. Po czym 
na ręce Jubilata składano serdeczne 
gratulacje i życzenia.                   (S)
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu prezesa Jana Woźniaka.


