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HISTORIA „WIEPOFAMY”
największego producenta obrabiarek w Wielkopolsce
100 LAT 1919 - 2019

WIEPOFAMA 1919-2021
W roku 2019 minęło 100 lat istnienia fabryki. WIEPOFAMA.
W ciągu tego okresu z małego warsztatu wytwarzającego proste narzędzia
rzemieślnicze i odlewy, powstał nowoczesny zakład - czołowy, krajowy producent
nowoczesnych obrabiarek zespołowych i linii obróbczych. Rozwój ten charakteryzują
zarówno zmiany asortymentowe wyrobów z prostych na bardzo skomplikowane, jak
również wzrost zdolności produkcyjnej wyrażającej się przyrostem powierzchni
produkcyjnej, ilości i jakości parku maszynowego oraz - co wymaga specjalnego
podkreślenia wzrost poziomu technicznego i kwalifikacji załogi - tego największego
kapitału zakładu.
Przedstawiona poniżej krótka historia zakładu obrazuje drogę wszechstronnego
awansu, którą przebyła nasza fabryka od pierwszych swoich dni powstania do dnia
dzisiejszego.
OKRES MlĘDZYWOJENNY
.
Z małych warsztatów rzemieślniczych powstaje w 1919 roku fabryka o nazwie
Wielkopolska Odlewnia, Fabryka Narzędzi i Maszyn ,,WIEPOFANA'' zatrudniająca
początkowo tylko - 19 osób. Asortyment produkowanych w tym czasie wyrobów to
proste narzędzia rzemieślnicze i odlewy.
Rozwój WIEPOFANY w okresie międzywojennym jest zmienny, a w czasie
ogólnego kryzysu gospodarczego wystąpił nawet regres. Mimo to fabryka profiluje swą
produkcję, zaczynając od prostych tokarek z napędem nożnym o symbolach TU 125 i
TU 150 do coraz to doskonalszych typów obrabiarek, a załoga wzrasta do 425
pracowników. W roku 1939 podstawowy asortyment produkowanych ·wyrobów
stanowią tokarki symbolach TSP -13 i TSPN -130, tokarki produkcyjne TSG-180 oraz
wiertarki słupowe szybkobieżne WS-15 i WS-23.
Obrabiarki te produkowane w większości typów
z indywidualnym napędem
elektrycznym, prezentowały dobry poziom techniczny i cieszyły się dużym
powodzeniem na rynku krajowym.
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Fot. 1. Pierwsze produkowane w WIEPOFNIE tokarki z napędem nożnym, na
wystawie PEWUKA

LATA OKUPACJI
W okresie okupacji, w kierowanej przez spółkę niemiecką fabryce utrzymano
produkcję dwóch typów tokarek oraz wprowadzono dodatkowo do produkcji zespoły
wiertarskie, przy czym zatrudnienie spadło do 350 pracowników.
Okupant, opuszczając teren fabryki w styczniu 1945 roku, zniszczył wyposażenie
zakładu. Wywiózł napędy elektryczne obrabiarek, zniszczył instalację wewnątrz
zakładu, spalił archiwum. i modele odlewnicze oraz przetopił w żeliwiaku wszystkie
narzędzia kontrolne.

LATA 1945 1960
Przygotowanie do uruchomienia fabryki rozpoczęto natychmiast po wyzwoleniu
dzielnicy Jeżyce, mimo, trwających walk o Cytadelę. Do pierwszych prac przystąpiła
grupa około 25-ciu oddanych pracowników zakładu.
Pierwsze wyroby po wyzwoleniu wykonano już w lutym 1945 roku. Były to
odlewy przeznaczone do budowy mostów pontonowych dla Armii Radzieckiej.
Równolegle przystąpiono do uruchomienia produkcji tokarek. W 1945 roku
wyprodukowano 14 tokarek produkcyjnych TP-225 i 17 tokarek pociągowych TU- 210.
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Oficjalna nazwa zakładu w tym okresie brzmiała: Wielkopolska Fabryka Narzędzi i
Maszyn WIEPOFANA.
W okresie do 1949 roku 5-krotnie wzrosła ilość
wyprodukowanych obrabiarek w stosunku do 1945 r. przy dwukrotnym wzroście
zatrudnienia.
W 1951 roku fabryka zostaje podporządkowana Ministerstwu Przemysłu
Ciężkiego i uzyskała nazwę Wielkopolska Fabryka Urządzeń Mechanicznych
WIEPOFAMA. W latach 1954 i 1960 wybudowana została nowa hala obróbki
mechanicznej i montażu o powierzchni 6000 m2. W okresie 1950 do 1955 wzrósł
asortyment produkowanych wyrobów do 6-ciu typów obrabiarek skrawających np.
tokarka pociągowa TR-45 i tokarka narzędziowa TUB-32. W 1956 roku rozpoczęto
produkcję zespołów znormalizowanych wiertarskich i gwinciarskich.
Rok 1958 stanowi przełom, gdyż w tym roku wyprodukowano pierwsze obrabiarki
zespołowe o symbolu LN-1. Równolegle rozwijała się produkcja dotychczasowa, o
dobrej jakości, która pozwalała na eksport obrabiarek uniwersalnych do 23 krajów
świata.

LATA 1961 - 1969
Był to trudny okres dla Fabryki pod względem technicznym i organizacyjnym.
W okresie tym wzrósł znacznie w produkcji udział zespołów znormalizowanych i
obrabiarek zespołowych. Jednostkowy i prototypowy charakter produkcji postawił
bardzo wysokie wymagania w zakresie dokładności wykonania. Równolegle z
opanowywaniem skomplikowanej produkcji obrabiarek zespołowych uruchomiono
produkcję rodziny obrabiarek do kół zębatych ZFB-50, ZFC-20, ZEC-20 i ZED-20.
Okres ten był trudny ze względu na nabieranie doświadczenia w przygotowaniu
produkcji nowego asortymentu skomplikowanych wyrobów jak i samym jej przebiegu.

LATA 1970-1974
W tym okresie wykrystalizował się nowy profil produkcji, który obejmował
obrabiarki i linie obróbki skrawaniem oraz inne specjalne obrabiarki. W 1970 roku
powołano Zakład Doświadczalny, a w 1971 Pracownię Projektowo Technologiczną
Obrabiarek Zespołowych i Specjalizowanych, którą w 1974 przekształcono Zakład
Projektowy Obrabiarek Specjalnych.
Posunięcia te miały brzemienny skutek, gdyż wprowadzono w Pracowni i
Zakładzie Projektowym akordowy system pracy i cenniki obowiązujące w biurach
projektów. Spowodowało to przy tej samej liczbie konstruktorów ogromny wzrost
wykonywanej dokumentacji, około dziesięcino krotny. To z kolei umożliwiło podobny
wzrost wydajności w produkcji obrabiarek.
W tym okresie podpisano tez umowę licencyjną z amerykańską firmą La Salle, od
której otrzymano wiele dokumentacji technicznych na zespoły znormalizowane,
a także nowoczesny system kwalifikacji zespołów znormalizowanych i części, oraz
know-how.
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Nawiązano współpracę z Politechniką Poznańską, która zaowocowała szeregiem
wspólnych prac badawczych mających wpływ na poprawę parametrów zespołów
znormalizowanych oraz obrabiarek. Wprowadzono wiele zmian organizacyjnych oraz
uruchomiono własny Ośrodek Obliczeniowy. Wymagało to dostosowania struktury do
nowego sytemu kodów i nowego zarządzania projektowaniem i produkcją.
Do 1974 roku unifikacja zespołów obrabiarek zespołowych pochodziła z
KOPROTECH tj. Ośrodka Badawczo Rozwojowego Obrabiarek z Warszawy. Niektóre
pozycje z tej unifikacji były stosowane w budowie obrabiarek w WIEPOFAMIE.
Głównie były to: podstawy, kolumny, stoły wzdłużne i stoły obrotowe oraz niektóre
zespoły posuwowe i wrzecienniki np. wytaczarskie.
Doświadczenie pokazało, że potrzebna jest dalsza unifikacja, znacznie głębsza.
Przystąpiono więc do unifikacji, opracowując program unifikacji praktycznie we
wszystkich elementach konstrukcyjnych. Zunifikowano narzędzia z oprawkami, które
zostały zawarte w katalogu. Zunifikowano wrzecienniki wiertarskie. Po unifikacji
zostało 11 typowielkości, które obejmowały 90 procent występujących wrzecienników.
Ta unifikacja spowodowała powstanie korpusów wrzecienników spawanych, zamiast
jak dotychczas odlewanych, co znacznie przyspieszyło ich wykonanie.
Zunifikowano wałki przekładni zębatych i jednocześnie koła zębate. Wszystkie
wałki dla montażu kół były wykonane dla trzech płaszczyzn kół zębatych o szerokości
22 mm dla każdej płaszczyzny. Katalog kół zębatych obejmował znaczący procent
używanych w konstrukcji wrzecienników kół zębatych, który wynosił 90 %. Koła w
katalogu były od modułu 2 do modułu 6. Specjalne koła np. z korekcją, były specjalnie
wykonywane. Zaowocowało to poważnymi zmianami i uproszczeniami w produkcji kół
zębatych. Zakupiono jedną szlifierkę kół zębatych Reischauer, która zastąpiła kilka
dotychczasowych szlifierek Magg.
We wrzeciennikach frezarskich zastosowano nowy uniwersalny mechanizm
wysuwu i zaciskania pinoli, a także skonstruowano trzy wielkości specjalnych
zunifikowanych reduktorów, co doprowadziło do skonstruowanie trzech wielkości
wrzecienników frezarskich obejmujących prawie wszystkie przypadki występowania
wrzecienników frezarskich.
Unifikacja objęła także przyrządy i sterowanie. Tak dalece posunięta unifikacja
zdecydowanie skróciła czas realizacji obrabiarek. Uprościła i skróciła też proces
projektowania nowych obrabiarek. Niektóre dokumentacje powstawały w kilka dni, a w
niektórych przypadkach, gdzie zunifikowane detale były na półkach w magazynach w
następne kilka dni powstawała obrabiarka. Prace unifikacyjne zaczęto w 1974 r, a
trwały aż do roku 1980 r. Dodatkowo w tym okresie wprowadzono pierwsze komputery,
które miały wielki wpływ na przyspieszenie projektowania i uproszczenie niektórych
rozwiązań konstrukcyjnych.

LATA 1975 -1979
W maju 1975 roku powołano przedsiębiorstwo wielozakładowe o nazwie Fabryka
Obrabiarek Specjalnych PONAR POZNAŃ, grupujące 7 zakładów podległych
Zjednoczeniu Przemysłu Obrabiarkowego PONAR. W skład tego nowego
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przedsiębiorstwa weszły: WIEPOFAMA, JAFO Jarocin, FATO Bydgoszcz, FUM
Ostrzeszów (fabryka sprzęgieł elektromagnetycznych), Zakład Projektowy Obrabiarek
Specjalnych, Zakład Doświadczalny i EMA ELSTER w Ostrzeszowie. Fabryką wiodącą
była WIEPOFAMA, w której siedzibie mieściła się też siedziba nowego
przedsiębiorstwa. Był to dobry okres dla rozwoju WIEPOFAMY. Wybudowano nową
halę produkcyjną o powierzchni 15 500 m2, Budynek socjalny przy tej hali o
powierzchni 1100 m2, kompresorownię, krajalnię materiału, magazyny stali i
materiałów łatwopalnych, a także szkołę przyzakładową o profilu zasadniczym
mechanicznym i średnim (technikum). Oprócz tego zmodernizowano drogi
transportowe i instalacje. Rozpoczęto też budowę biurowca o 14 kondygnacjach.
Wdrożono Centrum Obliczeniowe w oparciu o komputer RIAD 32.
W 1997 roku nadano WIEPOFAMIE imię Powstańców Wielkopolskich.

PRODUKTY WIEPOFAMY
Początkowo fabryka produkowała obrabiarki uniwersalne, głównie tokarki.
Z czasem, po nabraniu doświadczenia i doposażenia fabryki główną produkcją stały
się obrabiarki zespołowe i linie obróbcze. Do końca 1979 roku, czyli 70 – dziesięcino
lecia istnienia fabryki wyprodukowano 2500 tokarek, 700 obrabiarek zespołowych i 18
linii obróbczych. Obrabiarki zespołowe i linie obróbcze trafiały głównie do
rozwijającego się polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Pojedyncze obrabiarki
trafiały do innych przemysłów. W sumie obrabiarki te trafiły do 150 fabryk w Polsce.

Fot. 2. Tokarka TUB 32 x 1000 prod. WIEPOFAMY. Stan obecny przed remontem. Jedyne zdjęcie ja
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Fot. 3. Obrabiarka zespołowa typu LKP do obróbki wału korbowego

Fot. 4. Obrabiarka zespołowa typu LKP
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Fot.5. Obrabiarka zespołowa z wymiennymi wrzeciennikami. Na pierwszym planie
magazyn wrzecienników
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Fot 6 . Linia obróbcza LLP 10. Wystawiona na targach MTP

Rysunek 1. Rysunek poglądowy obrabiarki LSP 167 do obróbki kaloryferów
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Fragment biura konstrukcyjnego WIEPOFAMA rok 1972.

Fot. 8 Wydział obróbki cieplnej. W latach 70 ubiegłego wieku najnowocześniejszy
w Polsce.
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KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA WYKONANE W WIEPOFAMIE DO 1975 r.
Płucoserce
W 1972 roku zaprojektowano i skonstruowano w WIEPOFAMIE płucoserce dla
Instytut Pediatrii przy ul. Szpitalnej w Poznaniu
W 1972 r. wybudowano w Poznaniu Instytut Pediatrii przy ul. Szpitalnej. Szpital
nie miał aparatury do operowania pacjentów w krążeniu pozaustrojowym. Aparatura
dostępna była tylko za granicą i za dolary, których brakowało.
Wielki chirurg dziecięcych serc prof. Bogdan Szelągowicz był inicjatorem i
współtwórcą płucoserca wykonanego w WIEPOFAMIE. O wykonanie płucoserca
doktor poprosił ówczesnego dyrektora Fabryki Obrabiarek Specjalnych Ponar
WIEPOFAMA Konrada Sopę. Ten niezwykle życzliwie odniósł się do przedsięwzięcia.
Powołał zespół inżynierów, których oddelegował do tego zadania. Inżynier Leonard
Szymański wykonał dokumentację techniczną na podstawie szkiców Bogdana
Szelągowicza, a Andrzej Tronowski i Jarosław Gruszkiewicz podjęli się wykonania
aparatu w swoich oddziałach zakładów WIEPOFAMA. Płucoserce powstawało po
godzinach, w ramach czynu społecznego.
Prawie dziewięć miesięcy tak pracowaliśmy - mówi Gruszkiewicz. - Aby
zmotywować ludzi do pracy, zabierałem ich na oddział na Szpitalną. Pokazywałem
chore dzieci czekające na operację. Widok tych chorych, sinych, przerażonych
maluchów sprawiał, że wszyscy pracowali na najwyższych obrotach. Pierwszym było
życie 14-latki operowanej 13 kwietnia 1973 roku. Potem kolejne dzieci i szczęście ich
rodzin. Pamiętam, że pierwsza pacjentka operowana na naszym płucosercu
pochodziła ze Śremu - wspomina doktor Szelągowicz. - Wiem, że po latach wyszła za
mąż, urodziła dzieci. Do dzisiaj mam kontakt z niektórymi swoimi pacjentami. Dzwonią
do mnie, przysyłają kartki z życzeniami.

Fot. 9. Zespół twórców płucoserca. W środku prof. Szelągowicz. Trzeci z lewej Leonard
Szymański, drugi z prawej Jarosław Gruszkiewicz
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Automaty do walcowania wierteł· Gł. konstruktor dr inż. Mieczysław Olszewski z
INOP Poznań. Konstruktor prowadzący w WIEPOFAMIE – mgr inż. J Krawczuk

Fot. 10. Automat WS do walcowania wierteł o śr. 15 do 37,5 mm produkowany w
WIEPOFAMIE
Prace rozwojowe (naukowo badawcze) „WIEPOFAMY”:
− obrabiarki zespołowe LRP1 ze sterowaniem NC – we współpracy z Politechniką
Poznańską
− zespół posuwowo hydrostatyczny – Konstrukcja CBKO mgr inż. Czyż,
mgr inż.J Krawczuk
− wrzeciennik wytaczarki na łożyskach hydrostatycznych – inż. H. Kaszuba
− smarowanie mgłą olejową – mgr inż. M. Basiński
− korekcja zużycia ostrza narzędzia KN-1 – mgr inż. M. Basiński, dr inż. St.
Krajewski - Politechnika Poznańska
− nowa rodzina zespołów posuwowych JBM, JB (6 wielkości) – Inż. T. Lisiecki
− nowa rodzina stołów obrotowych, podziałowych JAD (7 wielkości) – mgr inż. M.
Babinski
− nowa rodzina stołów podziałowych posuwanych IRF (2 wielkości)
− prace unifikacyjne np. cylindrów hydraulicznych, płyt montażowych do
hydrauliki
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W dziedzinie technologii:
− dogniatanie tulei
dogniatającymi

cylindrów

hydraulicznych

głowicami

wytaczarsko

− tworzywa na ślizgi obrabiarek
− wibrowanie – odprężanie korpusów obrabiarek odlewanych i spawanych
Efekt – 2 krotne zmniejszenie odkształceń po zabiegu, oszczędność czasu,
oszczędności energii.
− Żeliwo Mechanite – bardziej jednorodna struktura
− pokonywanie węzłów cieplnych
− lepsze wypełnienie przekrojów
− klejenie nakładek stalowych – prowadnic (klej – ADALFIT, Epidian 57).
Prawie w każdej nowej obrabiarce zespołowej lub linii obróbczej były stosowane
nowatorskie i innowacyjne rozwiązania. Nie sposób tu je wymienić, bo było tego
mnóstwo.

Fot. 11. Widok biurowca WIEPOFAMY pod koniec lat 70-dziesiatych ub. wieku
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LATA 1980 DO 2021
Okres ten wiąże się ze stopniowym upadkiem fabryki WIEPOFAMA. Początkowo
stan wojenny w 1981 r. i zarządzanie różnymi fabrykami przez komisarzy wojskowych,
brak planu przejścia z gospodarki socjalistycznej do gospodarki opartej na wolnym
runku, pozostawienie większości fabryk bez wsparcia ministerstw, a w efekcie „dzika
prywatyzacja” i dezorientacja załóg fabryk doprowadziły do niespotykanego kryzysu, a
w efekcie upadku wielu fabryk i branż przemysłowych.
Jednak w WIEPOFAMIE wciąż wierzono, że osiągnięcie wysokiego poziomu
wiedzy technicznej i doświadczenia pozwoli kontynuować produkcję obrabiarek. W tym
czasie z powodzeniem sprzedawano polskie obrabiarki uniwersalne do wielu krajów
świata, też do USA za pomocą firmy POLAMCO w Chicago. Firma ta odniosła wiele
sukcesów w sprzedaży polskich obrabiarek na rynek amerykański i to za ceny
porównywalne z obrabiarkami niemieckimi. W szczytowym okresie rozwoju polskiego
przemysłu obrabiarkowego produkowano w Polsce 55 tys. obrabiarek rocznie i duża
ich część trafiała na eksport do 35 krajów świata. Wydawało się więc niemożliwe, że
wczoraj polskie obrabiarki były potrzebne w 35 krajach, a dzisiaj są niepotrzebne.
Jednak tak się stało. Może to świadczyć o poza rynkowych działaniach w kierunku
likwidacji najlepszych polskich fabryk.
W tym trudnym kryzysowym okresie próbowano w WIEPOFAMIE nadal działać.
I tak :
1980 Początek kryzysu gospodarczego, nowa organizacja przemysłu samodzielność przedsiębiorstw i wdrażanie reformy gospodarczej opartej
na gospodarce rynkowej.
1981 W wyniku likwidacji Zjednoczeń oraz organizacji kombinatowej
WIEPOFAMA stała się samodzielną fabryką, Początek lat 80-tych jest
okresem
intensywnego
rozwoju
nowej
rodziny
zespołów
znormalizowanych policencyjnych.
Pełen katalog zespołów znormalizowanych do budowy obrabiarek i linii
obróbkowych zawiera 230 zespołów.
1982 Likwidacja Zakładu Projektowo – Doświadczalnego, został wchłonięty
przez zaplecze techniczne fabryki. Nowa nazwa – Fabryka Obrabiarek
Specjalnych PONAR – WIEPOFAMA.
1985 Zatrudnienie spadło do 1430 osób. Drastyczny spadek zamówień na
produkcję nowych wyrobów. Poszukiwanie seryjnej produkcji buforowej –
dwa typ tokarek stołowych, frezarka produkcyjno-narzędziowa sterowana
numerycznie (wykonano 3 szt. frezarek w serii prototypowej).
1990 Dalszy spadek produkcji. Zatrudnienie 830 osób. Likwidacja odlewni.
Restrukturyzacja. Poszukiwanie inwestora strategicznego. Podejmowana
jest produkcja urządzeń i maszyn na dokumentacjo obcej: linie profilowania
kształtowników z blach stalowej dla Elektrobudowy Konin oraz Huty Florian
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z zespołami odcinania „w biegu”. Podjęto także kooperacje z firmami
zagranicznymi w zakresie obrabiarek, urządzeń technologicznych i usług
obróbki skrawaniem.
1992 Fabryka została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w
Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą WIEPOFAMA Spółka
Akcyjna. W ramach współpracy kooperacyjnej z firmami zagranicznymi
wyprodukowano poniżej wymienione maszyny i urządzenia:
− dla firmy Gubisch Maschinenfabrik GmnH – Niemcy wyprodukowano ok.
50 szt. zespołów linii do obróbki drewna.
− dla firmy Ernst Koch GmbH u Co – Niemcy wyprodukowano urządzenia
do prostowania, kalibrowania i cięcia drutu – łącznie ok. 350 szt.
zespołów.
− dla firmy GFM – Austria wykonano ok., 20 szt. zespołów frezarskich do
obróbki wałów korbowych.
1999 Sprzedano większościowy pakiet akcji fabryki osobie fizycznej. Wszystkie
akcje fabryki znajdują się w posiadaniu kapitału krajowego.
2000 Dalszy spadek zatrudnienia do ok. 300 osób. Zaprojektowano i wykonano
dwie linie profilowania kształtowników paneli aluminiowych do ekranów
akustycznych.
2005 Zatrudnienie spadło do ok. 160 osób.
2006 Uruchomiono Wydział Produkcji Ekranów Akustycznych. Podstawowym
wyposażeniem Wydziału jest wyżej wymieniona druga linia profilowania.
Od tego czasu WIEPOFAMA produkuje i własnymi siłami instaluje ekrany
akustyczne wzdłuż dróg szybkiego ruch samochodowego w całej Polsce.
2007 Zaprojektowano i wyprodukowano linię rozkroju blach (maks. grubość
blachy stalowej 4 mm) dla Firmy KEM „PROFIL” Ruda Śląska.
Realizowane są zakupy nowych obrabiarek dla parku maszynowego
fabryki.
2008 W związku z trudnościami w zatrudnieniu nowych pracowników
warsztatowych w porozumieniu z Kuratorium Oświaty Zespołów Szkół
Zawodowych Nr 1 w Poznaniu uruchomiono klasy patronackie
WIEPOFAMY SA w zawodach operatora obrabiarek skrawających i
mechanik maszyn i urządzeń.
2009 Zatrudnienie na koniec marca 2009 r. wynosiło 197 pracowników
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Fot.12. List do pracowników od właściciela z okazji 100 rocznicy istnienia fabryki
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ZAŁOGA
Trzeba wspomnieć o pracownikach WIEPOFAMY – wielkich twórcach techniki.
W szczytowym okresie rozwoju pracowało w WIEPOFAMIE 1800 osób. W dziale
konstrukcji 85 osób, a w dziele technologii 75 osób. Specyfika projektowania i
wykonywania specjalnych obrabiarek, ale też tempo pracy wymagała od całej załogi
heroicznej postawy. Do roku 1971, kiedy to wprowadzono w Zakładzie Projektowym
akord, tzn. cenniki wykonywania dokumentacji obowiązujące w biurach projektów,
wykonywano około 10 – 12 dokumentacji obrabiarek zespołowych rocznie. Po
wprowadzeniu cenników, ta sama grupa 85 konstruktorów wykonywała w następnych
latach 100 – 110 dokumentacji obrabiarek. Z czasem na te cenniki przeszła też 75
osobowa grupa technologów. Jednak tzw. „Produkcja” tą ilość obrabiarek wykonała.
Wymagało to ogromnego wysiłku organizacyjnego, a niekiedy też inwestycyjnego oraz
często pracy akordowej. Efekty mówią same za siebie. Można śmiało zaryzykować
twierdzenie, że w WIEPOFAMIE zdarzył się bardzo rzadki przypadek, gdzie stworzono
warunki dla niebywałego rozwoju. Były to: stosunkowo młoda załoga, zwłaszcza
konstruktorów i technologów, akordowy system wynagrodzeń, gdzie średnie
wynagrodzenia w dziale konstrukcji wynosiły 3 – 6 średnich krajowych, twórcze
nastawienie zarządu i wspaniała atmosfera pracy.

Fot. 13. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenach WIEPOFAMY
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Co wiemy o „Wiepofamie” S.A. dzisiaj, w 2021 r.
W 1992 roku WIEPOFAMA z przedsiębiorstwa państwowego stała się Spółką
Skarbu Państwa. Dziesięć lat później została przekształcona w spółkę akcyjną.
Prowadziła produkcję (m. in. elementów do okien) jeszcze do 2012 roku. Wtedy zarząd
złożył wniosek o jej upadłość układową. Od tego czasu jest w likwidacji. Główny
dochód przynosił jej wynajem powierzchni, głownie budynek przy ul. Dąbrowskiego.
Osiedle Fama, które powstaje na terenach WIEPOFAMY to wspólne
przedsięwzięcie WIEPOFAMA S.A. (która w 2018 roku utworzyła spółkę Wiepofama
Devlopment) oraz warszawskiej spółki Unidevelopment, działającej także w Poznaniu
od 2017 roku. Dzisiaj widzimy, jak rosną mury budynków mieszkalnych nowego
osiedla na terenach WIEPOFAMY.
Wielka szkoda, że tak wspaniała fabryka z takim doświadczeniem i sukcesami w
budowie specjalnych obrabiarek, tak kończy działalność - niezależnie od powodu tego
zakończenia. I nie jest prawdą twierdzenie, że obrabiarki zespołowe przeszły do
historii. W wielu krajach świata są nadal z powodzeniem budowane, bo jeszcze przez
długie lata będzie na nie zbyt.

Opracował: mgr inż. Bogdan Targoszyński
Koło Seniorów SIMP w Poznaniu.

Zachęcamy do przeczytania artykułów „Obrabiarki Specjalne” cz.1 i cz. 2
zamieszczonych na naszej stronie SIMP-POZNAŃ w zakładce Publikacje.
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