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Z okazji Dnia Hutnika
składam najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej
a w tym szczególnym czasie
wzajemnej życzliwości i wytrwałości w działaniach
dla dalszego rozwoju naszego przemysłu

Prezesom, Dyrektorom i Pracownikom
zakładów metali nieżelaznych
Kadrze kierowniczej i inżynieryjno-technicznej
zaplecza badawczo-rozwojowego
Koleżankom i Kolegom
zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu
Prof..dr inż. Zbigniew Śmieszek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Metali Nieżelaznych
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Drogiej Braci Polskich Hutników

Branży Metali Nieżelaznych
Drogim Pracownikom
Instytutów Naukowych i Badawczych
Drogim Akademikom i Studentom
życzenia dużo zdrowia
życia w miłości i dostatku
oraz świetlanej przyszłości
z okazji Hutniczego Święta składają
Dziekan, Rada Wydziału oraz Pracownicy
Wydziału Metali Nieżelaznych
Akademii Górniczo - Hutniczej
kr46

Z okazji dorocznego święta Dnia Hutnika 2020
Kierownictwu i Pracownikom zakładów branży hutniczej
oraz jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych w Polsce,
w tym szczególnym czasie, wyrażamy uznanie za ciężką
i odpowiedzialną pracę oraz działania ukierunkowane
na zrównoważony rozwój przemysłu stalowego
i propagowanie polskiej myśli technicznej w świecie

P.racownikom Hut i Koksowni

Zakładów Metali Nieżelaznych
Materiałów Ogniotrwałych, Biur Projektowych
Placówek Badawczo-Rozwojowych
składamy najserdeczniejsze życzenia
szczęścia oraz pomyślności osobistej
a w życiu zawodowym samych sukcesów

Zespół redakcyjny „MH”

Do Członków i Działaczy SITPH oraz Sympatyków
kierujemy życzenia dużo zdrowia
szczególne słowa uznania i podziękowania
za podejmowane wspólnie działania
dla dobra naszej branży hutniczej i społeczności
w imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Prof..dr hab. inż. Janusz Szpytko
Prezes SITPH
kr42

Drodzy Hutnicy, Koleżanki i Koledzy,

W dniu hutniczego święta

Pracownicy Zakładów Przemysłu Metali Nieżelaznych,
z okazji Dnia Hutnika
pragniemy podziękować za wieloletnie zaufanie i współpracę.
składamy serdeczne życzenia
szczęścia w życiu osobistym, powodzenia w życiu zawodowym
pomyślności w realizacji przedsięwzięć
w tym trudnym czasie
i wiary w lepszą przyszłość
pod opieką Św. Floriana.

Zarządom i Załogom hut oraz przedsiębiorstw hutniczych
Naszym niezawodnym Partnerom i Współpracownikom
składamy w tym szczególnym czasie
podziękowania za dotychczasową współpracę
z nadzieją na jej zacieśnienie i kontynuację
w sprzyjających uwarunkowaniach
życząc
zdrowia, szczęścia w hutniczych rodzinach
sukcesów oraz powrotu do realizacji zadań

Dyrekcja i Pracownicy
Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Metali Nieżelaznych

Dyrekcja i Pracownicy
Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Metalurgii Żelaza

w Gliwicach

w Gliwicach
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Pracownikom Hut

IGMNiR

i Przedsiębiorstw hutniczych
Naszym Dostawcom
Kontrahentom i Klientom

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

W dniu hutniczego święta
Członkom naszej Izby, Koleżankom i Kolegom
Przyjaciołom z przemysłu metali nieżelaznych
instytutów badawczo-rozwojowych
i uczelni wyższych
składamy
najgorętsze życzenia zdrowia
szczęścia, wszelkiej pomyślności zawodowej
oraz życiowej satysfakcji z dokonań
a w tym trudnym czasie wytrwałości

życzymy
szczęścia, wszelkiej pomyślności
zawodowej i osobistej
satysfakcji z dokonań
oraz wiary w lepsze jutro

Zarządom i Załogom Hut
i Przedsiębiorstw Hutniczych
Członkom i Sympatykom naszego Związku
składam
serdeczne podziękowania
za dotychczasową współpracę
z nadzieją na jej zacieśnienie
życząc w tym szczególnie trudnym czasie
wytrwałości w działaniach na rzecz branży stalowej
a w życiu osobistym dużo zdrowia i optymizmu

Bogusław Ochab
Przewodniczący Rady Izby

Kazimierz Poznański
Prezes Zarządu IGMNiR

Andrzej Węglarz
Przewodniczący
Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego
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Załogom i Zarządom
firm branży metali nieżelaznych
a w szczególności
pracownikom Grupy Kapitałowej KGHM
naszym niezawodnym Klientom i Partnerom
Wszystkim Hutnikom
przekazujemy w tym trudnym czasie
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności
spokojnej i bezpiecznej pracy
wytrwałości w działaniach
oraz satysfakcji z dokonań zawodowych
Zarząd i Pracownicy

kr49

Grupa ZGH „Bolesław” i stosowane tam technologie:
procesu pieca przewałowego w Bukownie i Imperial
Smelting Process w Miasteczku Śląskim. Konsekwencją tego jest też decyzja o budowie nowej elektrolizy cynku, dla której pyły stalownicze po procesie w
piecu przewałowym będą stanowiły 40-50 proc. wsadu.
Produkcja ołowiu jest w Polsce oparta na
surowcach wtórnych, w tym przerobie zużytych
akumulatorów ołowiowych w Orle Białym i
Baterpolu, pyłów ołowiowych z hutnictwa miedzi w
krótkich piecach obrotowych w Hucie Miedzi
Głogów i Oddziale Sieci Badawczej Łukasiewicz –
Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy oraz
technologię Imperial Smelting Process w Hucie
Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Niedawno w Hucie Miedzi Legnica uruchomiony i przekazany do eksploatacji został piec WychylnoTopielno-Rafinacyjny (WTR) do przerobu złomów
miedziowych wyższych jakości.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wspaniały rozwój w naszym kraju przetwórstwa aluminium,
czego wyrazem są zwłaszcza takie firmy jak Alumetal
S.A., ImpexmetalAluminium Konin czy PMN Bobrek.
„MH”: Mamy zatem znaczące postępy i
osiągnięcia w zakresie Gospodarki Obiegu
Zamkniętego, ale i bardzo poważne wyzwania,
którym ten przemysł musi sprostać.

„MH”: Z naszej rozmowy wynika, że możemy
uznać konferencję zarówno od strony merytorycznej, jej wysokiego poziomu, jak i organizacyjnej za
sukces.
„MH”: Panie Profesorze! Stowarzyszenie
Prof. Zb. Śmieszek: W moim przekonaniu
Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych w
spełniła ona oczekiwania zarówno organizatorów jak
swojej działalności konferencyjnej podejmuje
i uczestników. Na podkreślenie zasługuje wysoki
strategiczne problemy przemysłu metali
poziom prezentacji, duże zaangażowanie ich autorów.
nieżelaznych. Należy do nich Gospodarka Obiegu
Po dwie prezentacje przedstawili dr inż. Katarzyna
Zamkniętego, której poświecona była
Leszczyńska-Sejda z Sieci Badawczej Łukasiewicz
międzynarodowa konferencja w Krakowie, ale jej
Instytutu Metali Nieżelaznych i Marius Franek z
tematyka przewijała się także w wielu
Outotecu. Jak zwykle świetnie spisali się organizatorzy
poprzednich debatach.
z dyrektor biura SITMN Marią Grzesik, a także cała
Prof. Zb. Śmieszek: Gospodarka Obiegu
ekipa techniczna. Konferencja pozwoliła uczestnikom
Zamkniętego dotyczy kluczowego zagadnienia
na aktywne kontakty osobiste także w ramach
współczesnej światowej gospodarki w odniesieniu do
spędzonych wieczorów w powiązaniu z występami
wszystkich jej branż i gałęzi, a także życia
muzycznymi. Po blisko 200 Kwartalnych Naukowocodziennego. Ze względów ekonomicznych i
Technicznych Konferencjach SITMN dysponuje
ekologicznych ma wyjątkowe znaczenie w przemyśle
ogromnym doświadczeniem, które owocuje.
metali nieżelaznych, co wyraża się w szczególny
„MH”: Panie Profesorze! Dziś, gdy światem
sposób przez 3R: Reuse, Recykling, Reduce.
rządzi koronawirus, trudno mówić o planach, zwłaszDla metali nieżelaznych ogromne znaczenie
cza, gdy dotyczą spotkań większych grup ludzi.
ma ich wysoka wartość i ta szczególna cecha –
Prof. Zb. Śmieszek: Najważniejsza jest troska o
długowieczność i niezmienność właściwości.
zdrowie i życie ludzkie. Nasze plany uległy więc
Łączna wartość produkcji metali nieżelaznych
koniecznym zmianom. W kwietniu miała odbyć się
zbliżona jest do wartości produkcji przemysłu
konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia Biprometu, z
żelaza i stali o wielkości 250 mld euro.
której musieliśmy zrezygnować. Kolejne także
Metale nieżelazne są
jubileuszowe spotkanie z
wyjątkową rodziną metali, w
okazji 45-lecia działalności
tym podstawowych: miedzi,
Zakładów Magnezytowych
cynku, ołowiu i aluminium,
„Ropczyce” S.A. przewiszlachetnych i krytycznych.
dziane jest w październiku.
Jak wiadomo rośnie
Termin jeszcze dość odległy,
znaczenie i rola metali
ale nie wiemy, jaka będzie
krytycznych – kobaltu czy
sytuacja.
ROZMOWA „MH” Z PROF. DR. INŻ. ZBIGNIEWEM ŚMIESZKIEM
litu. Produkcja niektórych z
W grudniu Polska
PREZESEM STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
nich w coraz większym
Izba Gospodarcza ZaawanPRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH
stopniu opiera się na
sowanych Technologii,
recyklingu. Przykładowo
Fraunhoffer – Niemcy i
produkcja ołowiu w oparciu o złomy akumulatorowe
Politechnika Wrocławska zapowiedziały w stolicy
sięga w Europie 60 -90 proc. Ołów i miedź są
Dolnego Śląska Central European Industrial Forum.
kolektorami innych metali, szczególnie szlachetnych,
W jego ramach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
co znakomicie ułatwia ich odzysk i stoso-wane jest w
Metali Nieżelaznych ma zorganizować sesję na temat
wysokim stopniu przy złomach elektrycznoCircular Economy wspólnie z Heimholtz – Institute
elektronicznych, których przerób jest koniecznością.
Freiberg for Resorce Technology. To wydarzenie na
„MH” Jak Pan ocenia dorobek i znaczenie
skalę europejską stanowiłoby w pewnym zakresie
konferencji, która zgromadziła liczne grono
nawiązanie do naszej konferencji. Oczywiście, jeśli
specjalistów z zagranicy i kraju, a łącznie ponad
się odbędzie.
120 uczestników.
Problematyka GOZ jak dotychczas będzie się
Prof. Zb. Śmieszek: Konferencja „Gospodarka
przewijać w naszych konferencjach i sesjach
Obiegu Zamkniętego w przemyśle metali nieżelazdotyczących stanu i przyszłości metali
nych”, której organizatorami byli obok SITMN-u, Sieć
nieżelaznych. A kolejne wielkie spotkanie na ten
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
temat planujemy zorganizować za 2-3 lata.
i KGHM była ważną debatą na temat przyszłości naszego
Natomiast należy podkreślić, że Komisja
przemysłu. Jej koncepcja polegała na przedstawieniu
Europejska podjęła decyzję o realizacji
najpierw ogólnych problemów Circular Economy z
dodatkowego Programu, jeszcze w 2020 roku, o
uwzględnieniem europejskich programów badawnazwie European Green Deal o ogromnym
czych, a następnie tematów dotyczących miedzi,
budżecie 1MM Euro, który obejmuje 8 obszarów, a
cynku, ołowiu, akumulatorów i aluminium.
Prof. Zb. Śmieszek: Konieczny jest dalszy, w ramach tych obszarów, wiele tematycznych
Sesji ogólnej przewodniczyła prof. Joanna wszechstronny rozwój GOZ w naszym przemyśle. celów. Jednym z tych obszarów jest „Czysty
Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mam tu szczególnie na uwadze przerób żużli przemysł z gospodarką obiegu zamkniętego”. Ten
Mineralnymi i Energią PAN, a sesjom tematycznym: ołowiowych z takich przedsiębiorstw jak: Orzeł Biały wielki Program European Green Deal oznacza
miedzi – Leszek Garycki dyrektor ds. hutnictwa S.A., Oddział Sieci Badawczej Łukasiewicz – potrzebę realizacji wielu nowych przedsięwzięć,
KGHM i Anna Olejnik z pionu hutnictwa KGHM, Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy, Huta w tym zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
cynku i ołowiu – Mirosław Indyka prezes zarządu Cynku „Miasteczko Śląskie”, dla pełnego odzysku
Program obejmuje obszary: neutralność
Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, sesji baterii i cynku i ołowiu i przetworzenia żużla w surowiec klimatyczna (cele w 2030 i 2050 r), bezpieczna energia
akumulatorów – Norbert Piret (Niemcy), aluminium – mineralny do szerokiego zastosowania. W tym (głównie dekarbonizacji), czysty przemysł z GOZ,
dr inż. Barbara Juszczyk dyrektor Sieci Badawczej zakresie pozytywnym rozwiązaniem jest technologia budynki, transport, żywność, odnowa ecosystemu i
Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych.
przerobu żużla ołowiowego w piecu zawiesinowym zachowanie bioróżnorodności (lasy, oceany), zero
Otwarcia konferencji dokonało prezydium: Huty Miedzi Głogów. Natomiast dla pozostałych zanieczyszczeń – czyste środowisko (powietrze, ziemia,
prof. Zbigniew Śmieszek – prezes SITMN, Adam żużli ołowiowych IMN zaproponował budowę woda, produkty konsumpcyjne).
Bugajczuk – wiceprezes zarządu KGHM, dr inż. centralnej instalacji, której realizacja wymaga
Dla przemysłu metali nieżelaznych ważny jest
Barbara Juszczyk – dyrektor IMN, prof. Ryszard wsparcia rządowego, a zainteresowany budową szczególnie obszar trzeci – GOZ. Obszar ten powinien
Pregiel – prezes Polskiej Izby Gospodarczej instalacji jest Orzeł Biały S.A.
w pełni uwzględnić różnorodne aspekty i formy GOZ,
Zaawansowanych Technologii, Zygmunt Krasiński –
Wielkim wyzwaniem jest z pewnością rozwiąza- szeroko opisane w innych dokumentach UE np.
dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego.
nie problemu przerobu złomów elektronicznych i „Categorisation System for The Circular Economy”.
W konferencji uczestniczyli m.in. wybitni specja- elektrycznych, które aktualnie są eksportowane, a ich Ten obszar powinien obejmować co najmniej 5
liści i naukowcy z zagranicy: prof. Bernd Friedrich – skład i postać są silnie zróżnicowane. Ze względu na thematic topics, które powinni określić eksperci
Uniwersytet Techniczny Aachen, Norbert Piret, Jianbin zawartość miedzi i metali szlachetnych celowym Komisji Europejskiej z uwzględnieniem wiodących
Meng - International Study Group, Stefan Bourg – byłoby ich przetwarzanie w KGHM zgodnie z haseł w zakresie GOZ. Propozycje w tym zakresie
Prometia, Kamila Słupek – Eurometaux, Marius Franek najbardziej ekonomiczną technologią, którą mogą też zaproponować polscy specjaliści wspólnie
– Outotec, dr Jacek Kołacz – Comex, Nikolaus proponuje nasz gliwicki Instytut.
ze specjalistami Komisji Europejskiej. Oznacza to
Borowski – SMS, dr Stefan Konetschnik – Urban Gold,
W zakresie przerobu odpadów flotacyjnych potrzebę zorganizowania osobnego spotkania w
Krzysztof Kubacki – EIT KIC Raw Materials.
godne uznania jest wprowadzenie w ZGH zakresie tak ważnego obszaru jakim jest GOZ.
Udział w konferencji wzięło wielu prezesów, „Bolesław” technologii przetwarzania starych hałd.
Warto poinformować, że planowane otwarcie
dyrektorów i profesorów oraz wybitnych specjalistów Szczególne wyzwanie natomiast dotyczy odpadów konkursów na nowy Program nastąpi we wrześniu br.
z tego ważnego obszaru rozwoju polskiego i flotacyjnych wytwarzanych w ogromnej ilości, a planowany termin zakończenia naboru wniosków to
światowego przemysłu metali nieżelaznych.
około 30 mln ton rocznie w KGHM. Ich styczeń 2021 r.
Trzydniowe obrady tak licznego grona specjalistów, zagospodarowanie stanowi potężny problem i
Trzeba dodać, że Komisja Europejska w marcu
naukowców i praktyków przemysłowych przybliżyły cieszy to, że KGHM widzi potrzebę działań w tym br. przyjęła 2 ważne dokumenty: Nowa strategia
problematykę GOZ w przemyśle metali nieżela- zakresie.
przemysłowa dla Europy i Plan działania na rzecz
znych, ale i dostarczyły wielu cennych spostrzeżeń i
Kolejnym wielkim wyzwaniem dla całego gospodarki o obiegu zamkniętym.
wniosków dotyczących przyszłości.
Sadzę, że w najbliższym czasie powinniśmy
przemysłu metali nieżelaznych jest ochrona
„MH” Jakie są te najważniejsze i co z nich środowiska, pełne zabezpieczenie przed emisją wrócić do omówienia tej jakże ważnej dla naszego
wynika dla zakładów przemysłowych?
pyłów i gazów zawierających takie metale jak ołów, przemysłu tematyki i być może z zorganizowaniem
Prof. Zb. Śmieszek: Chcę podkreślić, że nasz arsen, rtęć, fluor i inne. Jest to sprawa ważna dla przez Redakcję dyskusji zainteresowanych uczestników.
przemysł notuje znaczące postępy w zakresie każdego przedsiębiorstwa, a stanowi szczególny „MH”: Bardzo serdecznie dziękuję za interewykorzystywania surowców wtórnych i gospodarki problem w skali światowej np. w zakresie uniknięcia sującą rozmowę i życzę spełnienia planów.
cyrkularnej, co znalazło mocne odzwierciedlenie emisji arsenu. KGHM podjął odpowiednie działania
Rozmawiał: EDWARD SZWAGIERCZAK
podczas konferencji. Jako przykład może posłużyć w tym celu.

NASZA ROZMOWA

KLUCZOWY PROBLEM
ŒWIATOWEJ GOSPODARKI

Zostaliśmy
przykro przebudzeni i postawieni
wobec rzeczywistości, której wyzwaniom nie jesteśmy w
stanie sprostać.
Ogarniająca cały świat pandemia pokazała,
że wcale jako ludzkość nie jesteśmy tak silni i
mądrzy jak sądziliśmy. Okazało się, że potrzeba
nam więcej szacunku i pokory wobec natury,
którą z taką bezwzględnością w pogoni za
zyskiem chcemy sobie podporządkować. I dziś
już chyba wiemy, że nasz świat musi się zmienić.
Rzecz jednak w tym, czy potrafimy wyciągnąć
odpowiednie wnioski i dokonać zmian, bo co
innego wiedzieć, a co innego zrobić.

PRZEBUDZENI

Z LIBERALNEGO SNU
Jeszcze kilka tygodni temu w świecie
dominowało przekonanie, że możemy właściwie
wszystko. Liberalne koncepcje zakładały, że rola
państwa powinna być minimalna zarówno w
gospodarce jak i życiu społecznym, ograniczać się
do tworzenia warunków działania racjonalnie
gospodarującemu człowiekowi. Główną rolę w
gospodarce miała spełniać niewidzialna ręka
rynku, prowadząc świat do równowagi społecznogospodarczej i zamożności większości społeczeństw. Globalizacja zaś poprzez zwiększoną
konkurencyjność i specjalizację zapewnić
maksymalizację zysku.
Atak koronawirusa dowiódł jak złudne były
to koncepcje i jak ważna jest w tych
dramatycznych sytuacjach rola państwa. Bo od
jego sprawnego działania zależy skuteczna walka
i zwycięstwo z pandemią. Publicyści powołują
się tu na przykłady Korei Południowej i Tajwanu,
które to państwa dzięki skutecznym działaniom
szybko opanowały sytuację. Podkreślają
sprawność funkcjonowania instytucji państwowych przy zachowaniu demokratycznego
porządku prawnego i zasad gospodarki rynkowej.
Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że
czołowe kraje zachodnie jak Włochy, Wielka
Brytania, Francja czy Stany Zjednoczone okazały
się nieskuteczne lub wręcz bezsilne wobec
zagrożenia. Ich działania były mocno spóźnione,
a często źle zorganizowane i egzekwowane.
Politycy okazali się nierzadko skrajnie
nieodpowiedzialni lub niezdolni do przewidywania i podejmowania decyzji. Stąd tak
wysoka cena, którą ponoszą społeczeństwa.
Wniosek jest oczywisty. W okresie prosperity
trzeba się zawsze przygotowywać na trudniejsze
czasy, zapewnić bezpieczeństwo w przyszłości.
Mimo głosów ostrzeżenia wielcy i bogaci tego
świata trwali w przeświadczeniu, że nic złego na
tak wielką skalę wydarzyć się nie może. I nawet
wtedy, gdy zaraza stała się realnym zagrożeniem,
udawano, że problem rozwiąże się sam, uznając
za priorytet interes gospodarczy.
Pandemia pokazała, że system ochrony
zdrowia obywateli nie sprawdził się nawet w
najbardziej rozwiniętych krajach świata i
wymaga bardzo istotnych zmian. W sytuacji
zaskoczenia okazało się, że w wielu krajach
brakuje nie tylko zabezpieczeń instytucjonalnych, ale i medykamentów chroniących
przed wirusem lub łagodzących skutki zakażenia.
Nawet tak podstawowych akcesoriów jak:
maseczki, płyny, skafandry, bo ich produkcję
przeniesiono tam, gdzie była tańsza. Zysk był
ważniejszy od bezpieczeństwa ludzi. Powiedzmy
sobie otwarcie, że to skutek globalizacji, która w
dotychczasowym kształcie nie powinna
przetrwać.
Trudno dziś powiedzieć jak pandemia
wpłynie na integrację europejską. Można jednak
obawiać się umocnienia tendencji nacjonalistycznych dążących do osłabienia Wspólnoty.
Niestety Unia Europejska w pierwszej fazie
pandemii zbyt późno zareagowała na zagrożenie i
nie podjęła skutecznej, skoordynowanej pomocy,
co naraziło ją na ostrą krytykę ze strony
niektórych państw członkowskich. Trzeba się
obawiać, że wzrośnie fala populistycznych
ataków, które osłabią Wspólnotę.
Świat i Europa po pandemii będą inne. Czy
będą lepsze? Wielu polityków i publicystów ma
nadzieje, że tak. Nie brak jednak i głosów, że
skutkiem tej globalnej zarazy będzie umocnienie
autorytaryzmu, ograniczenie praw obywatelskich
i wolności.
Jak głębokie będą przemiany zależeć będzie
w głównej mierze od czasu trwania pandemii i jej
skutków. A to niestety jest wielką niewiadomą.

ANDRZEJ
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TRUDNY CZAS WYMAGA WIÊKSZEJ TROSKI
ROZMOWA „MH” Z JACKIEM ZUBEM PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL DĄBROWA GÓRNICZA

29 kwietnia reprezentatywne związku zawodowe
ArcelorMittal Poland podpisały z pracodawcą porozumienie na mocy którego hutnicy przez trzy najbliższe
miesiące będą przechodzić na tzw. postojowe otrzymując
60 proc. wynagrodzenia. Jak podkreślają liderzy
związkowi była to trudna decyzja podyktowana troską o
przyszłość firmy i los tysięcy w niej zatrudnionych.

W ARCELORMITTAL POLAND
„MH”: Panie Przewodniczący:
Pandemia COVID 19 utrudnia
prowadzenie działalności związkowej,
która opiera się na bezpośrednich
kontaktach z ludźmi. Jak radzicie sobie z tą
sytuacją?
J.Zub: Trudny czas wymaga
zwiększonej mobilizacji i szczególnej troski o
ludzi. Staramy się na ile jest to możliwe
funkcjonować normalnie. Nie jest to łatwe
zadanie, bo wprowadzone obostrzenia nas
ograniczają. Część z naszych pracowników
wykonuje swoje zadania zdalnie z domów.
Jednak większość przychodzi codziennie do
pracy. Jako zarząd i związek jesteśmy obecni
w hucie. Nasi członkowie mogą w tym
trudnym czasie na nas liczyć. Spraw do
załatwienia jest sporo, choć nie tyle co przed
epidemią. Życie biegnie swoim rytmem i
musimy sprostać temu wyzwaniu przed jakim
stanęliśmy. Przychodzą do nas pracownicy z
różnymi sprawami, po zapomogi, świadczenia, a także informacje na temat najważniejszych bieżących problemów.
Wprowadziliśmy wszystkie zalecane
przez służby epidemiologiczne środki
ostrożności – maseczki, rękawiczki, czy
zachowanie odpowiedniego dystansu. Przy
wejściu do siedziby związku jest również
środek do dezynfekcji rąk. Jeżeli ktoś
potrzebuje maseczkę to również ją dostanie.
„MH”: Dąbrowska huta pracuje i nie
ogranicza swojej produkcji …
J.Zub: W naszym oddziale na dzień
dzisiejszy, czyli 22 kwietnia, pracują dwa
wielkie piece, stalownia, trzy COSy, dwie
walcownie. Huta funkcjonuje normalnie, a jej
obłożenie to około 90 procent zdolności.
Mam nadzieję, że taka sytuacja się utrzyma w
kolejnych tygodniach, choć wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że sytuacja jest na tyle
dynamiczna, że trudno prognozować co stanie
się w przyszłym tygodniu, a co dopiero za
miesiąc.
Trzeba pamiętać sytuację z krakowskiego oddziału. W lutym zapadła decyzja o
ponownym uruchomieniu stalowni i
wielkiego pieca w połowie marca. Niestety
sytuacja związana z koronawirusem pokrzyżowała plany i proces ten został odłożony w
czasie. To chyba najlepszy przykład jak
nieprzewidywalna jest obecna sytuacja. Nie
wiadomo również jak długo potrwa ten stan i
jakie przyniesie konsekwencje.
„MH”: Czyli na dzień dzisiejszy nie
ma decyzji o ewentualnych przestojach?

J.Zub: Pewne pogłoski o takim
czarnym scenariuszu dla dąbrowskiej huty
krążą, ale chcę uspokoić, że są to informacje
niesprawdzone i nie potwierdzone. A na dzień
dzisiejszy produkujemy i wszystkie wydziały
pracują normalnie. Jedynie większość
pracowników umysłowych z dyrekcji jest na
tzw. home office, czyli pracy zdalnej. W tym
zakresie występują pewne trudności w
kontaktach bezpośrednich z dyrektorami czy
innymi członkami zespołów.
„MH”: Panie przewodniczący negocjacje płacowe, które już dawno powinny
się zakończyć zostały zawieszone do końca
maja. Trwają jednak rozmowy w sprawie
warunków ewentualnego postojowego.
J.Zub: Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy negocjacje
płacowe powinny zakończyć się najpóźniej w
ostatnim kwartale roku poprzedzającego
podwyżki. Niestety nie udaje się nam
dotrzymywać tego terminu. Pragnę jednak
przypomnieć, iż w lutym 2018 roku
podpisaliśmy dwuletnie porozumienie
płacowe, które wygasło w roku bieżącym. W
roku bieżącym nasze stanowisko jako strony
społecznej jak i oczekiwania załogi były
znacznie powyżej tego co zaproponował
pracodawca. Dlatego też nie udało się nam
ustalić i podpisać porozumienia na rok bieżący.
Rozmowy został zawieszone. Czy i kiedy do
nich wrócimy trudno w tej chwili mówić, bo nie
wiadomo jaka będzie sytuacja na rynku.
Dziś stoimy przed innym ważnym
porozumieniem jakim jest pakiet postojowy.
Chcemy się zabezpieczyć przed ewentu-

alnymi konsekwencjami koronawirusa.
Zdajemy sobie sprawę, że przemysł
automotive, czy AGD przeżywa załamanie,
co odbija się negatywnie na hutnictwie.
Dlatego też TOP 6, czyli sześć organizacji
związkowych negocjuje z pracodawcą, by jak
najlepiej zabezpieczyć ludzi przed
ewentualnymi przestojami.
„MH”:Na jakim etapie są te negocjacje?
J.Zub: Znacznie zbliżyliśmy nasze
stanowiska. Każda ze stron trochę ustąpiła i
widać światełko w tunelu. Potrzeba trochę
dobrej woli z drugiej strony i wówczas
możemy siadać do stołu i parafować
porozumienia. (red. porozumienie podpisano
29 kwietnia br. )
Strona społeczna nie może już zrobić
kroku do tyłu wobec tych propozycji które na
dzień dzisiejszy mamy i to z całą stanowczością
zakomunikowaliśmy pracodawcy. Na tę
chwilę nie mogę mówić o szczegółach, ale
zapisy są lepsze aniżeli te wynikające
bezpośrednio z ustawy.
Z natury jestem optymistą i cały czas
mówię, że negocjujemy coś co zostanie w
szufladzie i nie będzie musiało być wdrażane
w życie. Jednak musimy być przygotowani na
każdą ewentualność, bo sytuacja związana z
COVID 19 jest po prostu nieprzewidywalna i
nie wiadomo jak długo potrwa ta niepewność
na rynkach.
„MH”: Europejskie hutnictwo od
kilku lat zmaga się z zalewem taniej stali z
krajów trzecich, co doprowadziło do
wygaszenia części mocy. Do tej trudnej
sytuacji doszła pandemia koronawirusa.
Jakie wyzwania stoją przed branżą?
J.Zub: Trudno dziś mówić o przyszłości,
ale trzeba zdawać sobie sprawę, że sytuacja,
która była trudna przed pandemia znacznie się
pogorszy. Nie wiadomo jak będzie postępować
odmrażanie gospodarek europejskich i
światowych. Ile będziemy musieli czekać na
powrót do stanu sprzed pandemii.
Wiemy, że Chiny mocno odbijają się i
wchodzą na ścieżkę ponownego wzrostu.
Boimy się jako branża zalewu taniej chińskiej
stali. Dla nas byłby to przysłowiowy gwóźdź
do trumny. Słyszymy od polityków polskich i
unijnych o drugim planie Marshalla w celu
pobudzenia europejskiej gospodarki. Jednak
musimy przy tym pamiętać o skutecznej
ochronie unijnego rynku.
„MH”: Dziękuje za interesującą
rozmowę.
Rozmawiał: Przemysław Szwagierczak

World Steel Association opublikowało wyniki produkcyjne za marzec 2020, z których wynika,
iż globalnie wyprodukowano 147,1 mln ton stali, co w porównaniu rok do roku oznacza spadek
o 6 proc. Według danych z 64 krajów świata wszyscy najwięksi producenci stali są na minusie.

KORONAWIRUS UDERZA W HUTNICTWO

SPADEK ŒWIATOWEJ PRODUKCJI STALI
Bardzo dużą stratę, bo ponad 20
proc., odnotowało hutnictwo Unii
Europejskiej, które w marcu wyprodukowało 12,029 mln ton stali.
Największy spadek odnotowały
Włochy, gdzie pandemia COVID 19
spowodowała zamknięcie wielu
zakładów produkcyjnych. W omawianym okresie we Włoszech wyprodukowano 1,367 mln ton (spadek o 40
proc.).
W Polsce produkcja spadła o 28,7
proc. do 650 tyś ton. Jednak w naszym
kraju związane jest to z wygaszonym
wielkim piecem w krakowskim oddziale
ArcelorMittal, który miał zostać w
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połowie marca ponownie uruchomiony.
Obecnie termin ten został odroczony, a
władze koncernu czekają na rozwój
sytuacji.
Największy unijny producent,
Niemcy wyprodukowały 2,9 mln ton
stali ,co oznacza spadek o 20,9 proc.
Natomiast we Francji wyprodukowano
1,2 mln ton (spadek o 13 proc,), w
Hiszpanii 1,17 mln ton (spadek o 14,6
proc.).
Państwo Środka
w marcu
odnotowało spadek produkcji hutniczej
o 1,7 proc. do niespełna 79 mln ton stali.
To najsłabszy wynik w I kwartale
bieżącego roku.

Nawet w styczniu i lutym chińskie
hutnictwo odnotowywało wzrost
produkcji stali.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja
hutnictwa hinduskiego, gdzie marcowa
produkcja stali spadła o prawie 14 proc.
(8,65 mln ton). W Japonii spadek
wyniósł 9,7 proc. (8,2 mln ton), zaś w
Korei Południowej wyprodukowano o
7,9 proc. mniej stali (5,87 mln ton). W
Azji wyprodukowano łącznie 105,688
mln ton, co stanowi spadek o 4,1 proc.
Globalna produkcja I kwartału 2020
roku spadła do 443,03 mln ton (o 1,4
proc.). Wyprodukowane w Azji 315,151
mln ton oznacza spadek o 0,3 proc.

POROZUMIENIE
POSTOJOWE

PODPISANE

Krzysztof Wójcik przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland w
Krakowie, jeden z sygnatariuszy porozumienia powiedział: Związki
nie są zadowolone z końcowego jego kształtu. Trzeba pamiętać, że
obecna trudna sytuacja na rynku negatywnie wpływa na wyniki
spółki, a przedstawione przez zarząd dane dotyczące zamówień
pokazują, że sprzedaż spada. Dzięki temu porozumieniu
ArcelorMittal Poland może skorzystać z rządowego programu
tarczy antykryzysowej.
- Zdajemy sobie sprawę, że ludzie, którzy będą na długich
urlopach postojowych (powyżej 40 dni) mogą w konsekwencji
otrzymać 60 proc. wynagrodzenia i będzie to dla nich bardzo
bolesne. Mamy nadzieję, że rotacja pracowników na urlopach
postojowych spowoduje, że spadek wynagrodzeń zostanie
rozłożony na wszystkich zatrudnionych, co może uchronić wiele
osób od tego maksymalnego ograniczenia plac. Przyjęte
rozwiązanie ma jednak pomóc uratować miejsca pracy. Nie
wiadomo jakby zachował się pracodawca i czy nie doszłoby do
zwolnień, gdybyśmy nie podpisali tego porozumienia. Zanim
podjęliśmy ostateczną decyzję uzyskaliśmy opinię pozostałych
związków zawodowych. W większości ich przedstawiciele
opowiedzieli się za podpisaniem dokumentu. Mam nadzieję, że
szybko wyjdziemy z tego kryzysu i wrócimy do codziennej
normalnej pracy – dodaje przewodniczący.
O problemach europejskiego hutnictwa słyszeliśmy od dawna.
Tani import, wysokie ceny uprawnień emisyjnych, ceny energii,
niewystarczająca ochrona unijnego rynku. To one doprowadziły do
ubiegłorocznych spadków, a w konsekwencji do ograniczania mocy
produkcyjnych przez większość działających w Europie hut, w tym
także w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Jednak nikt nie
spodziewał się, iż przyjdzie walczyć z pandemią, która zatrzęsie
światową gospodarką.
W lutym br. nad Krakowem zaświeciło słońce, gdy zarząd
ArcelorMittal Poland z prezesem Marc De Pauw ogłosił ponowne
uruchomienie części surowcowej w połowie marca. Niestety, te
plany pogrzebała pandemia COVID 19. Przed problemem
zmniejszenia produkcji stanęły wszystkie oddziały ArcelorMittal
Poland. Powód drastyczne zmniejszenie zamówień z rynku
motoryzacyjnego, budowlanego i AGD. Pierwszym zakładem,
który odczuł skutki pandemii koronawirusa jest koksownia w
Zdzieszowicach gdzie wyłączono dwie z sześciu baterii
koksowniczych.
Licząc się z czasowymi problemami zarząd ArcelorMittal
Poland przedstawił związkom zawodowym projekt porozumienia w
sprawie wprowadzenia w koncernie od 1 maja do 27 września tzw.
urlopów postojowych i pracy na część etatu.
Po trudnych negocjacjach trzy reprezentatywne organizacje
związkowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland w
Krakowie i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A w dniu 29 kwietnia
podpisały porozumienie.
(P)

Znacznie gorzej wypada Unia, która
wyprodukowała 38,292 mln ton stali, co
oznacza aż 10 proc. spadek. Ameryka
Północna z 4 proc. spadkiem obniżyła
produkcję do 29,516 mln ton. W Europie
poza Unią Europejską wzrost odnotowała
Turcja, gdzie wyprodukowano 3,11 mln
ton (wzrost o 4,1 proc.)
Spadki odnotowała również Rosja
5,85 mln ton (spadek ponad 4 proc) oraz
Ukraina 1,765 mln ton ( spadek 10 proc.).
W Ameryce Północnej spadki odnotowały Stany Zjednoczone 6 proc. (7,222
mln ton), Kanada 15 proc. i Meksyk 20
proc.. W skali całego kontynentu spadek
wyniósł 9,4 proc. (9,657 mln ton).
Według portalu S&P Global Platts w
kwietniu produkcja stali w krajach Unii
Europejskiej spadła o połowę, a zamówienia nawet o 75 proc. Wynika to m.in. z
zamknięcia fabryk motoryzacyjnych i
spadku aktywności budownictwa.
Przedstawiciele unijnego hutnictwa
wyczekują decyzji odmrażania gospodarek poszczególnych państw unijnych,
jednocześnie bojąc się zalewu stali z
Chin, które powracają na ścieżkę
wzrostu gospodarczego.

Co zrobią unijni włodarze? Czy
zmienią kurs polityki klimatyczne i
pomogą hutnictwu? Przeciwnicy
zaostrzania rygorów uważają, że w
obliczu pandemii należałoby raczej
pomyśleć o zawieszeniu na 2-3 lata
unijnego systemu handlu uprawieniami
do emisji.
Innego zdania jest Komisja Europejska, która nie zrezygnuje z dążenia do
dekarbonizacji i przestawiania europejskiej gospodarki na bardziej przyjazną
środowisku - powiedział 21 kwietnia br.
jej wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Frans Timmermans.
W Komisji Europejskiej mocno
wierzymy, że możliwe jest zielone
ożywienie gospodarcze. Jeśli jesteśmy w stanie zmobilizować nasze
możliwości inwestycyjne i będziemy
inwestować, to musimy być pewni, że
inwestycje te przeniosą nas do nowej
gospodarki - dodał wiceszef Komisji
przypominając, że zarówno Parlament Europejski, jak i państwa
członkowskie zgodziły się na cel
neutralności klimatycznej do 2050
roku.
(P)

Hutnicy - Koleżanki i Koledzy!

Drodzy Hutnicy i Metalowcy
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W dniu

METALOWCÓW
I HUTNIKÓW

naszego święta
w tym szczególnym czasie
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pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, życzliwości bliskich, pomyślności
oraz stabilnej i bezpiecznej pracy
która daje oparcie i pozwala realizować plany.

Z okazji branżowego święta Dnia HUTNIKA
w imieniu zarządu Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce
oraz własnym
składam życzenia zdrowia, szczęścia
pomyślności osobistej i zawodowej.
Dziękujemy za codzienny trud i odpowiedzialną pracę
życząc by przynosiła ona zadowolenie
i dawała oparcie oraz pewność dnia jutrzejszego
wszystkim naszym Członkom
Koleżankom i Kolegom Związkowcom
a także naszym Przyjaciołom

Niech święty Florian ma Was w opiece!
w imieniu Rady
Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce

Przewodniczący Andrzej Karol
kr39

Mirosław Grzybek
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Drodzy Hutnicy!
Koleżanki i Koledzy Związkowcy!

racownikom hut
i zakładów koksowniczych
Naszym niezawodnym Klientom i Współpracownikom
z okazji Dnia Hutnika
przesyłamy tradycyjne życzenia
satysfakcji z dokonań zawodowych
spełnienia wszelkich planów
a w życiu osobistym
w tym szczególnym czasie
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Zarząd
NSZZ Pracowników
ArcelorMittal Poland SA
w Krakowie

Krzysztof Wójcik
Przewodniczący

Zarząd i Pracownicy
kr59

Jastrzębskiej Spółki Węglowej
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Z

okazji Świętego Floriana
Patrona Hutników

Patrona Hutników
Świętego Floriana

składamy
wszystkim Pracownikom naszej huty
a także Grupy Cognor
najserdeczniejsze życzenia
pomyślności osobistej
zdrowia, szczęścia
w hutniczych rodzinach
a także wytrwałości
i wiary
w pomyślną przyszłość

wszystkim
Pracownikom naszego zakładu
i Ich Rodzinom
Kolegom oraz Hutnikom
z Grupy Kapitałowej
składamy życzenia
aby mimo tych trudnych czasów
dopisywało Wam zdrowie
pomyślność oraz zapał
do realizacji planów zawodowych
na rzecz dalszego rozwoju
branży metali nieżelaznych
Zarząd i Rada Nadzorcza

Przemysław Grzesiak
Dyrektor Generalny
Wojciech Maj
Dyrektor ds.Handlowych

Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” SA

Andrzej Jędruch
Dyrektor ds.Finansowych

COGNOR SA
Oddział HSJ w Stalowej Woli
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Obecnym i byłym
Pracownikom C M C Poland
Koleżankom i Kolegom związkowcom
Przyjaciołom naszego związku
całej Braci Hutniczej
przesyłam w imieniu własnym i zarządu Związku
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
a także bezpiecznej i stabilnej pracy
Między
zak
ład
o

Pracownikom WZK Victoria
Naszym Partnerom i Kontrahentom
w dniu ich zawodowego święta
składamy
najserdeczniejsze życzenia
bezpiecznej pracy i zdrowia

Marek Kijas

Zarząd
Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.

Przewodniczący
Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego
Związku Zawodowego Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek

T F S
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Z okazji
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Wszystkim Hutnikom z okazji

DNIA HUTNIKA i KOKSOWNIKA

Ich tradycyjnego święta
składamy najserdeczniejsze życzenia

Pracownikom Naszej Koksowni
i Grupy Kapitałowej Zarmen,
Załogom polskich hut,
naszym niezawodnym Klientom

zdrowia, wszelkiej pomyślności osobistej,
zadowolenia z dokonań zawodowych,
bezpiecznej pracy, wzajemnej życzliwości
oraz jasnych perspektyw rozwoju hutnictwa w Polsce

składamy
najserdeczniejsze życzenia
szczęścia, pomyślności,
realizacji zawodowych planów,
a w tym szczególnie trudnym czasie
życzymy zdrowia
oraz wytrwałości w codziennej działalności

Zarząd i Pracownicy
Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof.F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
R

R

ZARZĄD ZARMEN Sp. z o.o.
R

ZARZĄD KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA Sp. z o.o
kr55
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Pracownikom Spółki
Naszym niezawodnym Partnerom
Kontrahentom
całej Braci Hutniczej
składamy z okazji zawodowego święta

Dnia Hutnika
wyrazy uznania dla codziennej pracy
i życzymy wszelkiej pomyślności
na niwie zawodowej, a w życiu osobistym
wszelkiej pomyślności
oraz optymizmu i wiary
że lepsze dni jeszcze przed nami
Zarząd ZM INVEST
Prezes Leon Marciniec
Wiceprezesi
Dariusz Załocha
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Janusz Bira
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Inżynier Mikołaj Kotowicz, wybitny konstruktor, który przed wojną modernizował
Hutę „Pokój”, został rozstrzelany 6 stycznia 1945 roku w KL Auschwitz. Jego
tragiczną historię przypomniała nam na łamach „Dziennika Zachodniego” red.
Teresa Semik w artykule „Nieliczni mają swoje krzyże cmentarne i tablice, swoje ulice
czy place”. To oni, mało znani bohaterowie ruchu oporu na Śląsku, którzy podjęli
walkę z okupantem hitlerowskim, godni naszej wdzięcznej pamięci. W trudnym dla
nas czasie, sposobnym do głębszej refleksji, wspomnijmy jednego z nich.

MODERNIZOWA£ HUTÊ POKÓJ

ZOSTA£ ZAMORDOWANY W KL AUSTCHWITZ
Mikołaj Kotowicz swoją
drogę do Polski z Petersburga odbył
po wybuchu rewolucji październi=owej w wieku niespełna 10 lat.
Rodzina osiedliła się w Brześciu
nad Bugiem, gdzie Mikołaj
ukończył gimnazjum, a następnie
podjął studia w Politechnice
Warszawskiej. Poszerzał swoją
wiedzę na uczelniach technicznych
w Niemczech i we Francji.
W 1934 roku podjął pracę w
Hucie „Pokój” należącej do
Śląskich Zakładów GórniczoHutniczych z siedzibą w Katowicach. Był to zakład o wielkim
znaczeniu i pozycji w przemyśle
ówczesnej Polski, mocno zaangażowany w realizacje wielkiego
przedsięwzięcia modernizacji
przemysłu i gospodarki. I właśnie tu
inżynier Kotowicz podjął się
niezwykłego zadania modernizacji
walcowni, a właściwie zbudowania
od podstaw nowej linii produkcyjnej według wynalazku
Tadeusza Sendzimira, linii do
walcowania blachy cienkiej na
zimno z równoczesnym rozciąganiem. Wynalazku, który przyniósł
autorowi międzynarodową sławę.
W 1938 roku Sendzimir
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by nadzorować budowane
tam instalacje w amerykańskich
hutach, a wybuch wojny uniemożliwił mu powrót do kraju. Tymczasem inżynier Kotowicz został
oddelegowany do Warszawy.
Niemcy chcieli wykorzystać
w swoim przemyśle zbrojeniowym
wynalazek i wiedzę polskich inży-

Uruchomiona w 1934 roku przez inż. Mikołaja Kotowicza
walcarka projektu Tadeusza Sendzimira.

nierów. Nieosiągalny był Tadeusz
Sendzimir, ale inżynier Kotowicz
pozostał w kraju, więc zaczęli jego
poszukiwania, a następnie zmusili
do powrotu do huty w Nowym
Bytomiu.
I właśnie tu doszło do
spotkania z porucznikiem Konstantym Kempą ps. „Tadeusz”,
łącznikiem między Delegaturą
Rządu Polskiego na Kraj, a Śląską
Okręgową Delegaturą Rządu, który
był także szefem terenowej sieci
informacyjno-propagandowej na
Śląsku.
Jak pisze swojej książce „Lata
krecie i orłowe” Zbyszko Bednorz
Mikołaj Kotowicz stał się od razu
jednym z głównych filarów
podziemnej struktury informacyjno-propagandowej Delegatury
na Śląsk. „Okazał się znakomitym

konstruktorem i specjalistą w
dziedzinie… budowania misternej,
niezwykle rzetelnej i operatywnej
sieci, przy pomocy której zbierał
wszystko to, co Polsce Walczącej
mogło być przydatne na dziś i na
jutro”.
Był m.in. autorem przesłanego
do Warszawy w 1943 roku
opracowania „Uwaga gorola o
Ślązakach”, w którym poruszał
sprawę volkslisty. Zajmował się
kolportażem podziemnych wydawnictw, gazetek, książek. A także
rozdziałem finansowego wsparcia z
funduszy Sekcji Zachodniej
Departamentu Informacji i Prasy
dla osób dotkniętych niemieckim
terrorem.
Mikołaj Kotowicz ps. „Mieczysław” przekazywał porucznikowi Kempie materiały wywia-

dowcze dotyczące uzbrojenia
niemieckiej armii. W lutym 1944
roku te meldunki zostały przejęte
przez gestapo. 28 lutego 1944 r.
nastąpiło aresztowanie porucznika
„Tadeusza”, którego skuto kajdankami w biurze jego oświęcimskiej
firmy, tuż po przyjściu do pracy.
Inż. Mikołaj Kotowicz, choć
ostrzeżony o „wsypie” postanowił
dokończyć pracę. Trzy tygodnie
później 21 marca 1944 roku
podzielił los Kempy.
Wraz z innymi ujętymi przez
gestapo konspiratorami, przede
wszystkim ze Śląska, został
osadzony w więzieniu w Mysłowicach skąd pisał do żony Zenobii:
Jestem tu już siedem miesięcy. Z
80-100 ludzi, którzy wówczas
zostali jednocześnie wzięci,
pozostało nas tylko czterech czy
pięciu. Reszta została podzielona
pomiędzy likwidację (około 30
proc.) i obóz koncentracyjny (około
70 proc.). To w ogóle cud, że tak
długo się jeszcze utrzymuję. A w
przyszłości liczyć mogę tylko na
likwidację.
Po zakończeniu dochodzenia
inż. Mikołaj Kotowicz został
przetransportowany do KL
Auschwitz gdzie 6 stycznia 1945
roku został rozstrzelany. O tej samej
godzinie powieszony został także
porucznik Konstanty Kempa.
Dlaczego konspiratorów na
Śląsku Niemcy ścigali z taką
wściekłością? – pyta Teresa Semik.
I cytuje Rudolfa Mildnera, szefa
katowickiego gestapo, który w
sprawozdaniu do Berlina z lipca
1942 roku pisał, że Związek Walki
Zbrojnej zmierza do wywołania
powstania i powołania do życia
armii polskiej, a akcje gestapo nie
powodują zaprzestania tej działalności.
Wspomniany świadek tamtej
historii, pisarz i konspirator
Zbyszko Bednorz pisał: Obowiązek
pamięci winniśmy tym, których
karta życia wypełnionego
konspiracyjną służbą została
zamknięta.
Czy wypełniliśmy ten
obowiązek skoro: Nieliczni mają
swoje krzyże cmentarne i tablice,
swoje ulice i place?
(S)

Od początku pandemii i walki z COVID 19 katowicki Weglokoks pomaga śląskim szpitalom i placówkom zdrowia
poprzez zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Wśród zakupionego przez spółkę niezbędnego sprzętu
są m.in. urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, kardiomonitory, maceratory, aparaty EKG, a także maseczki
ochronne. Do tej pory Węglokoks wspomógł już 4 szpitale wydając na najpotrzebniejszy sprzęt milion złotych.

WÊGLOKOKS POMAGA
W WALCE Z COVID 19
- Pomogliśmy szpitalom w Raciborzu,
Bytomiu, Chorzowie, i Dąbrowie Tarnowskiej.
Przekazaliśmy 30 tysięcy maseczek ochronnych
dla policji, domów pomocy społecznej i straży
miejskich. Staramy się także wspierać rodzimy
biznes, kierując zamówienia do lokalnych firm.
Nasza pomoc trafia do różnych środowisk, w tym
także do emerytów, dla których przygotowaliśmy maseczki do wykorzystania na przykład
w trakcie zakupów.
Pomoc, którą organizuje Weglokoks
chcemy skierować do jak najszerszej grupy
społeczeństwa. Najpierw wsparliśmy szpitale,
teraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
oraz seniorów. Im bardzo przydadzą się
maseczki, które można założyć choćby przy
wyjściu po zakupy – powiedział Tomasz
Heryszek prezes Weglokoks SA.

Zakupione przez spółkę maseczki
produkowane są przez polska firmę. Dzięki temu
Węglokoks wspierając walkę z koronawirusem
wspiera również polski biznes, który musi
sprostać wielu, niespotykanym wcześniej,
wyzwaniom. Wartość przekazanego przez
naszą firmę sprzętu to około 780 tysięcy
złotych - czytamy w komunikacie.
Około 1000 sztuk maseczek ochronnych na
twarz kn95-FFP2 oraz 80 sztuk kombinezonów
ochronnych zostało przekazanych dla Ośrodka
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w
Mikołowie.
Materiały zakupione w Chinach przetransportowano w porozumieniu z Dolnośląskim
Urzędem Marszałkowskim. Konkretne artykuły
dobrane zostały na podstawie zgłaszanych przez
odpowiednie służby potrzeb. Ich rozdyspono-

Prezes Tomasz Heryszek przekazuje
kolejną transzę środków ochronnych.
waniem zajmuje się Wydział Zarzadzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podziękowania, w imieniu
obdarowanych, przekazał wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek, który uczestniczył w
uroczystości przekazania sprzętu.
- Wszystkie te materiały są teraz niezwykle
potrzebne i jesteśmy za nie wdzięczni, tym
bardziej, że to kolejny, po akcji pomocy
szpitalom i podległym nam służbom, przykład
zaangażowania Weglokoksu w łagodzenie
skutków pandemii – mówił wojewoda.

Zarząd Stalproduktu ogłosił raport
dotyczący wpływu pandemii COVID 19 na
działalność i wyniki finansowe spółki, z
którego wynika, iż do chwili publikacji
komunikatu, czyli do 24 kwietnia spółka nie
miała problemów z zaopatrzeniem w wyroby
wsadowe – przede wszystkim blachy
gorącowalcowane w kręgach oraz inne
niezbędne do prowadzenia działalności
produkcyjnej surowce.

W STALPRODUKT SA

DOBRY KWARTA£
I S£ABSZE
PERSPEKTYWY
Jak czytamy w komunikacie: Produkcja w obu
podstawowych segmentach Stalproduktu tj. blach
elektrotechnicznych i profili odbywa się cały czas w
sposób ciągły. Problemem jest natomiast zwiększona
absencja, związana z opieką nad dziećmi i zwolnieniami
chorobowymi pracowników. Zarząd na bieżąco
monitoruje sytuację w tym zakresie i dąży do
zapewnienia niezbędnych obsad na liniach
produkcyjnych. Powyższe okoliczności nie wpłynęły
negatywnie na płynność finansową spółki i jej zdolność
do regulowania zobowiązań. Nie wpłynęły także
znacząco na wyniki finansowe I kwartału 2020 roku.
Zarząd Stalproduktu podkreśla jednak, że
negatywny wpływ epidemii koronawirusa uwidoczni
się w miesiącu kwietniu i co najmniej w 2 kolejnych
miesiącach drugiego kwartału br. Ocena ta wynika z
zauważalnego spadku bądź wycofywania zamówień
przez klientów spółki, zwłaszcza w segmencie profili.
Dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej, jak i
zagranicznej. Czynnik ten z pewnością wpłynie
negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży
możliwych do osiągniecia w najbliższym okresie, co w
konsekwencji przyczyni się do spadku wyników
finansowych.
Na podstawie dostępnych informacji zarząd szacuje
przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze
sprzedaży na poziomie 20 proc., liczony jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy,
tj. marca i kwietnia br., w porównaniu do łącznych
obrotów analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych
roku poprzedniego. Nie jest natomiast w stanie ocenić
precyzyjnie wpływu tej sytuacji na prognozowane
wyniki 2. kwartału 2020 roku – czytamy w
komunikacie.
Jednocześnie zarząd poinformował, iż zgodnie z
posiadaną na dzień dzisiejszy wiedzą, epidemia
koronawirusa nie powinna mieć w najbliższym czasie
negatywnego wpływu na poziom przychodów ze
sprzedaży i wyniki finansowe segmentu cynku, czyli
Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław.

OBNIŻONE PŁACE
24 kwietnia 2020 roku zarząd Stalproduktu
podpisał porozumienie z działającymi w spółce
związkami zawodowymi na mocy którego, począwszy
od 1 maja 2020 r. ulegnie obniżeniu o 20 proc. wymiar
czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie
zatrudnionych. Porozumienie zostało zawarte na okres
3 miesięcy.
W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę
dostępne środki finansowe wynikające z rozwiązań
przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej (Ustawa
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie powyższej
Ustawy), spółka wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy z wnioskiem o wsparcie dla przedsiębiorców na
ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – głosi
komunikat.
W spółce już na początku marca wprowadzono
odpowiednie procedury, które mają na celu
ograniczenie ryzyka zachorowań na koronawirusa.
Obejmują one m.in.: obowiązkową kwarantannę
pracowników powracających z zagranicy oraz tych,
którzy mogli mieć kontakt z osobami zakażonymi,
pomiar temperatury osób wchodzących na teren zakładu
czy ograniczenia w kontaktach służbowych,
zapewniono również środki ochronny indywidualnej.
Część pracowników podjęła także pracę zdalną.

»MH« str.7

28 kwietnia br. Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, polski producent materiałów ogniotrwałych obchodzący w
roku bieżącym jubileusz 45 lecie, przedstawiły wyniki finansowo produkcyjne za rok ubiegły. Z opublikowanych
danych wynika, że rok 2019 „Ropczyce” mogą zaliczyć do bardzo udanych, choć jak podkreśla prezes spółki Józef
Siwiec w liście do akcjonariuszy uwarunkowania zewnętrzne i czynniki makroekonomiczne nie sprzyjały
prowadzeniu biznesu. W 2019 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 27,4 mln złotych, a EBIDA i EBIT
wyniosły odpowiednio 46,2 mln oraz 34,6 mln zł.

ZM „ROPCZYCE” PODSUMOWA£Y ROK 2019

NAJLEPSZY W HISTORII SPÓ£KI
POMIMO NIESPRZYJAJ¥CYCH UWARUNKOWAÑ
W 2020 roku, po nieznacznych modyfikaW liście prezesa zarządu ZM „Ropczyce” dalszy rozwój sprzedaży eksportowej, która w
Józefa Siwca czytamy: Ubiegły 2019 rok był zeszłym roku wyniosła prawie 60% naszej cjach uwzględniających nowe uwarunkowania
bardzo dużym wyzwaniem dla naszej Grupy łącznej sprzedaży. Szczególnie cieszy nas fakt, rynkowe na poziomie lokalnym i przede
oraz dla całej branży producentów materiałów że większość celów, jakie zostały przez nas wszystkim globalnym, zamierzamy kontynuogniotrwałych. Mieliśmy do czynienia z wyznaczone w strategii rozwoju na lata 2017- ować naszą strategię. Dotyczy to dalszej
osłabieniem koniunktury widocznym 2020 udało nam się w zasadzie zrealizować wielowymiarowej dywersyfikacji oraz realizacji
przedsięwzięć zmierzających do zwiększania
zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali, ale także przed czasem.
bezpieczeństwa surowcowego. Dlatego niezwyw budownictwie i w przemyśle motorykle ważna jest dla nas inicjatywa stworzenia
zacyjnym.
spójnego podejścia do gospodarki w tzw. obiegu
Wyłączenie stalowni w Częstochowie, a
zamkniętym, gdyż to właśnie sektor hutniczy jest
później w Krakowie miało istotny wpływ na
liderem w tym zakresie. Ważne jest także dla nas
krajowy rynek materiałów ogniotrwałych.
zapewnienie względnej stabilności kosztów
Zmagaliśmy się także z rosnącymi kosztami
energii poprzez inwestycje w odnawialne źródła
energii i emisji CO2 oraz skutkami wojny
energii, które będziemy chcieli sukcesywnie
handlowej pomiędzy USA i Chinami. Chiny są
realizować.
największym na świecie producentem
Jesteśmy przedsiębiorstwem innowacyjsurowców dla przemysłu wyrobów
nym o wysokim poziomie zaawansowania
ogniotrwałych, dlatego konieczne były
technologicznego, docenianym na całym
działania w kierunku zwiększenia bezpieczeńświecie. Swoim klientom oferujemy komplestwa Spółki w tym zakresie. Jednocześnie z
ksowe i elastyczne rozwiązania, dostosowane do
początkiem 2020 roku pojawiły się nowe
indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
wyzwania związane z sytuacją epidemiologiW zeszłym roku kontynuowaliśmy
czną nie tylko w Chinach, ale też w pozostałych
realizację drugiego etapu rozbudowy naszego
częściach świata. Jednak dzięki silnie
Centrum Badawczo-Rozwojowego, którą
zdywersyfikowanym kierunkom dostaw
planujemy zakończyć w 2020 roku. Dzięki
Spółka zachowała względne bezpieczeństwo
posiadaniu i rozwijaniu tej specjalistycznej
ciągłości zaopatrzenia surowcowego.
jednostki naukowo-badawczej, mogliśmy
Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę
znacznie zdynamizować opracowanie i drożenie
„ROPCZYCE” w 2019 roku są efektem
Prezes Józef Siwiec.
wielu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnowielkiego zaangażowania i konsekwencji w
realizacji wieloletniej strategii spółki
Wspomniany intensywny rozwój obszaru materiałowych.
Kontynuując ideę społecznej odpowiedominującej, czyli ZM „Ropczyce” S.A. inżynieringowego jest ważnym dopełnieniem
przyjętej jeszcze w 2017 roku. Elastyczność, pełnego zakresu usług świadczonych przez dzialności podmiotów gospodarczych,
szybkość reakcji oraz stale rozbudowywane Grupę „ROPCZYCE”. Jesteśmy stawiani jako członkowie zarządu Zakładów Magnezytowych
zaplecze badawczo – rozwojowe pozwoliły wzór podmiotu potrafiącego szybko i „ROPCZYCE” jako osoby prywatne oraz sama
nam w minionym roku nie tylko utrzymać skutecznie reagować na bieżące wyzwania spółka ZM „Ropczyce” S.A. powołała do życia
pozycję na większości rynkach, ale także rynkowe. Dlatego nasza spółka córka w 2019 roku Fundację Magnezyty. Jej misją jako
zwiększać sprzedaż w nieobsługiwanych Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o., organizacji non profit jest przede wszystkim
dotychczas obszarach geograficznych.
rozwijająca się w kompleksowych usługach prowadzenie działalności charytatywnej i
W 2019 roku Grupa Kapitałowa inżynieringowych, doradczych, projektowych dobroczynnej, niesienie pomocy placówkom
„ROPCZYCE” uzyskała przychody ze oraz wykonawczych, związanych z ceramiką ochrony zdrowia, osobom chorym i potrzebująsprzedaży na wysokim poziomie 329,2 mln zł, ogniotrwałą będzie pozwala nam w optymalny cym, a także wspieranie dzieci i młodzieży w
które jednak były niższe w stosunku do sposób dostosowywać się do aktualnego równym dostępie do nauki, kultury i sportu.
rekordowego 2018 roku. Wyniki uzyskane na otoczenia rynkowego i do oczekiwań naszych Wiemy, że czasy w których żyjemy są trudne i
wielu potrzebuje pomocy, staramy się więc nasze
poziomie EBIDA i EBIT wyniosły klientów.
odpowiednio 46,2 mln oraz 34,6 mln zł. Zysk
Jeśli chodzi o kolejną spółkę z naszej działania w tej sferze bardziej ukierunkować, w
netto, jaki osiągnęliśmy w zeszłym roku jest Grupy, ZM Nieruchomości Sp. z o.o. to czym bardzo pomocna okazuje się Fundacja.
Obawiamy się, że 2020 rok będzie dla nas
wyższy od rekordowego poziomu w 2018 roku realizowała ona prezes restrukturyzacji
i wynosi 27,4 mln. Decydujący wpływ na jego nieruchomości oraz prowadziła prace w wszystkich rokiem trudnym. Obawy te odnosić
poziom miały rekordowo wysokie wyniki kierunku przygotowania ich do sprzedaży lub można niestety do wszystkich sfer naszego
życia, gospodarczej, społecznej, kulturalnej.
uzyskane przez naszą Grupę w I kwartale 2019 do alternatywnego wykorzystania.
To, czego jesteśmy obecnie świadkami
roku.
na świecie w związku z rozprzestrzeNiestety koniunktura w
niającą się w szybkim tempie epidemią
kolejnych kwartałach ulegała
napawa nas dużym niepokojem i studzi
już osłabieniu, jednak pomimo
optymizm co do przyszłości. Możemy
tego wyniki ekonomicznojednak zapewnić, że będziemy kontynufinansowe osiągnięte przez nas
ować wysiłki, by wysoko postawionej
w 2019 roku oceniam bardzo
przez siebie poprzeczki nie obniżać i by
dobrze.
utrzymać pozycję na gospodarczej mapie
Zapraszam do zapoznania
świata. Jest ona efektem długoletniej pracy
się z całym naszym raportem
kilku już pokoleń naszych pracowników, w
finansowym i ze sprawozdabieżącym 2020 roku Zakłady Magneniem zarządu. Znajdą w nim
zytowe „Ropczyce” S.A. obchodzą
Państwo dokładniejszą analizę
bowiem jubileusz 45-lecia działalności.
wyników finansowych i naszej
Niech ten 2020 rok, pomimo trudnego
pozycji w poszczególnych
początku będzie dla nas wyzwaniem,
obsługiwanych przez nas
któremudziękideterminacjisprostamy.
segmentach rynku.
Dziękuję wszystkim pracowni-kom
Uzupełniając pragnę
za trud i zaangażowanie. Radzie
podkreślić, że kluczowe
Nadzorczej dziękuję za fachowość i
znaczenie dla uzyskania takich
doradztwo, a Akcjonariuszom za dialog,
wyników miała konsekwentnie
zrozumienie i wytrwałość. Wszystkim
realizowana strategia rozwojoKlientom i Kontrahentom życzę wzajemwa, tzw. strategia 4D. Szczególnych sukcesów oraz dziękuję za
nie mam tutaj na myśli intenwspółpracę licząc, że w 2020 roku
sywny rozwój obszaru inżynieZakłady Magnezytowe „Ropczyce” od wielu lat inwestują
będzie równie owocna.
ringowego i wzrost zakresu
w nowoczesne i innowacyjne technologie, które pozwalają
Józef Siwiec
realizacji kompleksowych
konkurować z największymi światowymi producentami
Prezes Zarządu
projektów „pod klucz”, a także
materiałów ogniotrwałych.
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KGHM Polska Miedź kultywuje tradycje
świąt branżowych. Jedno z najważniejszych
to święto Hutnika. Przypada ono 4 maja, w
dniu św. Floriana – dowódcy oddziału
gaśniczego w rzymskiej armii. W tym roku, ze
względu na obowiązujący w kraju stan
epidemii, wszystkie oficjalne uroczystości i
wydarzenia planowane w ramach obchodów
hutniczego święta zostały odwołane. Mimo to
składamy hutnikom, strażakom i ratownikom najlepsze życzenia i gratulacje.

W KGHM POLSKA MIED

DZIEÑ HUTNIKA
W CZASIE
EPIDEMII
Dzień Hutnika to jedno z najważniejszych świąt w
KGHM. 4 maja hutnicy, strażacy i ratownicy KGHM
uroczyście świętują dzień swojego patrona - Świętego
Floriana, który zginął śmiercią męczeńską. To jego
proszą o wsparcie i pomoc wszyscy ci, którzy w swej
pracy zmagają się z żywiołami ognia i wody. Zazwyczaj
w ramach obchodów odbywały się uroczyste akademie,
karczmy piwne, combry babskie, biesiady oraz imprezy
plenerowe.
- Ze względu na epidemię koronawirusa nie mamy
możliwości hucznego świętowania Dnia Hutnika, jak
robimy to rokrocznie. Nie zmienia to faktu, że
pamiętamy i doceniamy pracę i codzienne
zaangażowanie naszych hutników, strażaków i
ratowników. KGHM to pełen ciąg technologiczny, że
każde ogniwo w nim jest ważne. Dziękuję za Wasz wkład
w rozwój firmy - powiedział Marcin Chludziński prezes
zarządu KGHM.
W spółce już w styczniu uruchomiono procedurę
rozpatrywania i opiniowania wniosków o nadanie
odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Pan Andrzej Duda, na wniosek Wojewody
Dolnośląskiego, nadał odznaczenia państwowe
zasłużonym 15 pracownikom KGHM Polska Miedź.
Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymało 10
pracowników Huty Miedzi Głogów, 4 z Huty Legnica
oraz 1 pracownik Huty Cedynia.

Podczas ubiegłorocznych obchodów Dnia Hutnika
w Hucie Miedzi Cedynia uroczyście
uruchomiono Wydział Granulatu Miedzi.

Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są na
podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach,
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej. To
wyjątkowo ważne i prestiżowe odznaczenie wręczane
jest pracownikom podczas uroczystej akademii
hutniczej przez osobę do tego uprawnioną tj. m.in.:
Prezydenta RP bądź przedstawiciela Kancelarii
Prezydenta, ministra albo wojewodę, wicewojewodą
bądź osobę upoważnioną przez Prezydenta RP do
wręczania odznaczeń w jego imieniu. Z uwagi na brak
możliwości organizacji akademii hutniczej,
odznaczenia te będą wręczone w innym terminie.
Pracownikom związanym z hutnictwem zostaną
wręczone jedynie odznaczenia branżowe - Odznaki
Honorowe „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.”.
Wręczenie nastąpi na terenie Oddziałów corocznie
uczestniczących w hutniczych obchodach, przy
zachowaniu najwyższych środków ostrożności, bez
części oficjalnej i praktykowanego ceremoniału.
Odznaki wraz z listem gratulacyjnym prezesa zarządu
zostaną wręczone 27 pracownikom hut, JRGH i
Centrali.
(KGHM)

Prezes zarządu Stalprofilu SA Jerzy
Bernhard w liście do akcjonariuszy w raporcie
rocznym napisał: Aktywność gospodarcza
Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku
2019 koncentrowała się, tak jak w latach
poprzednich, na dwóch podstawowych
segmentach branżowych, do których należą:
handel, przetwórstwo i działalność usługowa na
rynku stalowym oraz działalność związana z
infrastrukturą sieci przesyłowych gazu, dlatego
też istotnym z punktu widzenia kondycji Grupy
była koniunktura, jaka panowała na tych
kluczowych rynkach.
2019 rok był trudnym okresem dla
hutnictwa. Upłynął pod znakiem spadków
produkcji, zużycia i w konsekwencji cen
wyrobów hutniczych, co oddziaływało

Działając w opisanym powyżej otoczeniu
rynkowym Grupa Kapitałowa STALPROFIL
S.A. w 2019 r. osiągnęła łączne przychody ze
sprzedaży w kwocie 1 429 mln zł, czyli na
poziomie jedynie o 1,8 proc. niższym niż w 2018 r.
Skonsolidowany wynik netto przypadający
na akcjonariuszy jednostki dominującej był
satysfakcjonujący i wyniósł prawie 17 mln zł.
Uzyskane przez Grupę dobre wyniki finansowe
są nie tylko efektem działań marketingowych
aktywizujących sprzedaż, ale także przynoszącego wymierne efekty programu oszczędnościowego, którego głównymi założeniami są
kontrola kosztów bieżącej działalności i
optymalizacja poziomu majątku obrotowego, co
w efekcie idzie w parze z optymalizacją
zapotrzebowania na źródła finansowania obrotu.

działalności jest budowa na składzie w Katowicach
w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego
składowania. Inwestycja, która zakończona
zostanie w 2020 roku jest odpowiedzią na
najnowsze trendy w dystrybucji stali, jakimi są
automatyzacja i przemysł 4.0. Umożliwi ona dalsze
poszerzenie oferty handlowej Grupy oraz jeszcze
bardziej wydajną obsługę klientów.
Grupa zwiększa zdolności produkcyjne w
zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych i
konstrukcji maszynowych. Służy temu
przeprowadzona przez spółkę zależną Kolb sp. z o.o.
budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem w
postaci wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń
pozwalających na zachowanie najwyższych
wymogów jakościowych produkowanych
konstrukcji. Dzięki nowej inwestycji zdolność pro-

Lepsze są prognozy dla krajowego rynku
wykonawstwa gazociągów. Kluczowe dla tego
rynku są plany inwestycyjne strategicznej dla
polskiej gospodarki spółki OGP Gaz-System
S.A. Zgodnie z opracowanym przez Gaz-System
S.A. i opublikowanym w styczniu 2019 r.
Krajowym dziesięcioletnim planem rozwoju
systemu przesyłowego na lata 2020-2029, OGP
Gaz-System S.A. wybuduje 3.056 km nowych
gazociągów.
Pomimo pozytywnych prognoz gospodarczych na rok 2020 w planowaniu naszych
działań na przyszłość nie zapominamy o
zagrożeniach, w tym istniejącym ryzyku
zawirowań cen na rynkach surowców
wykorzystywanych do produkcji hutniczej.
Ceny stali zależą przede wszystkim od cen rudy

ZADAWALAJ¥CE WYNIKI GRUPY STALPROFILU W 2019
I AMBITNE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK BIE¯¥CY
negatywnie na wyniki finansowe producentów i
dystrybutorów stali. Według danych Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej za 2019 rok,
spadek zużycia jawnego stali wyniósł (-11,7)
proc., w tym wyrobów długich (które są
podstawowym asortymentem Grupy Stalprofil),
o (-8,6) proc. Spadek zapotrzebowania na stal
pociągnął za sobą spadek cen i marż
handlowych. Według danych Polskiej Unii
Dystrybutorów Stali w okresie I-XII 2019 na
rynku polskim ceny profili spadły o 12,4 proc.,
blach gorącowalcowanych o 15,2 proc., a prętów
żebrowanych o 20,7 proc.
W tych trudnych warunkach rynkowych
nasza Grupa Kapitałowa uzyskała zadowalające
wyniki sprzedażowe i finansowe. Obrót
zrealizowany przez Grupę w ramach segmentu
stalowego osiągnął w roku sprawozdawczym
wartość prawie 619 mln zł., notując 0,3 proc
wzrost liczony r/r.
Z kolei w segmencie infrastruktury sieci
przesyłowych gazu, obejmującym: dostawy rur
stalowych w izolacji antykorozyjnej do budowy
gazociągów oraz wykonawstwo sieci
przesyłowych gazu, koniunktura rynkowa w roku
2019 była korzystna. IZOSTAL S.A. realizował
głównie dostawy do krajowego lidera w branży
infrastruktury gazowej, tj. OGP Gaz-System S.A.
Podsumowując realizację II Umowy Ramowej na
łączną ilość 1028 km rur, nasza Grupa wygrała
przetargi na dostawy 851 km, tj. ok. 85 proc.
Świadczy to o skuteczności Grupy w
konkurowaniu z pozostałymi 10 firmamikonsorcjami z Europy i Azji, które zostały na
etapie prekwalifikacji dopuszczone przez OGP
Gaz- System S.A. do składania ofert.
Niewątpliwie jednym z naszych sukcesów w
2019 roku są wyniki w obszarze działalności
związanej z usługami budowy sieci przesyłowych.
W 2019 r. przychody z usług wykonawstwa sieci
przesyłowych gazu osiągnęły poziom prawie 145
mln zł, co stanowi ponad 10 proc. przychodów ze
sprzedaży Grupy. Wzrost sprzedaży na rynku
usług wykonawstwa sieci przesyłowych gazu o
65-proc. r/r był możliwy dzięki temu, że Oddział
STALPROFIL S.A. w Zabrzu, obsługujący ten
obszar biznesu, został zrestrukturyzowany z
sukcesem w latach ubiegłych i wyposażony w
odpowiednie kompetencje i zasoby do
skutecznego konkurowania na rynku. Oddział w
Zabrzu jako generalny wykonawca gazociągów
przesyłowych w 2019 roku brał udział w
priorytetowym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski programie inwestycyjnym
realizowanym przez OGP Gaz-System S.A.
Obecnie spółka na tym rynku ma wypełniony
portfel zamówień i korzystne perspektywy rozwoju
co najmniej w perspektywie najbliższych dwóch lat.
W roku 2019 utrzymaliśmy naszą pozycję na
rynkach eksportowych, a w szczególności w Unii
Europejskiej, która jest głównym zagranicznym
rynkiem zbytu podmiotów z Grupy. Wartość
sprzedaży Grupy Kapitałowej STALPROFIL
S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 0,1proc. i
wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami
zagranicznymi Grupy w roku 2019 były
Słowacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Estonia,
Litwa.

Grupa Stalprofil wypracowała w 2019 roku 1,43 mld zł przychodów ze
sprzedaży, co oznacza spadek o 2 proc. wobec 2018 roku. Spadł również zysk
netto z 28,9 mln złotych do 16,6 mln zł. EBITDA grupy w 2019 roku wyniosła
41,3 mln zł (53,1 mln zł w 2018 r.), a wynik z działalności operacyjnej to 28,4 mln
zł, czyli spadek o 31 proc. rok do roku.
dukcyjna zakładu powię\ W okresie wzrostu
kszyła się, co w konoczekiwań klientów na
sekwencji pozwoli zwięobsługiwanych przez
kszyć wolumen produkcji.
Grupę rynkach sprostaTakże w segmencie
liśmy wyzwaniom
infrastruktury Grupa plalogistycznym i jakościonuje inwestycje służące
wym, jakie stawiają
poprawie efektywności i
przed nami odbiorcy.
wydajności pracy, w tym
Umożliwił nam to
uzupełnienie sprzętu i
unowocześniony w
oprzyrządowania wykoostatnich latach system
rzystywanego do budowy
sprzedaży oraz dokonana
gazociągów Dn1000.
modernizacja zaplecza
Łącznie w 2020 r.
logistycznego i produGrupa Kapitałowa .
kcyjnego Grupy.
planuje ponieść nakłady
Mamy świadomość,
inwestycyjne na poziomie
że dystrybucja wyrobów
18,5 mln zł, w tym 13 mln
hutniczych ewoluuje w
zł w segmencie stalowym i
kierunku dostaw mate5,4 mln zł w segmencie
riałów ściśle wyselekcjoinfrastruktury.
nowanych, częściowo
Podsumowując rok
przetworzonych, przygoPrezes Jerzy Bernhard
2019 z uwagą obserwutowanych pod konkretne
jemy trendy, które rządzić
przedsięwzięcia inwestybędą rynkiem w latach kolejnych. Według
cyjne. Aby sprostać coraz wyższym wymagapaździernikowych pro-gnoz World Steel
niom klientów, którzy oczekują nie tylko pełnej
Association, zużycie jawne stali w UE wzrośnie w
oferty asortymentowej i kompletacji wielopo2020 r. o 1,1 proc. Również zdaniem EUROFER
zycyjnych zamówień ale także wstępnej obróbki
konsumpcja stali w UE, choć nieznacznie, ale
nabywanych wyrobów hutniczych,
powinna wzrastać, w ślad za wzrostem produkcji
STALPROFIL przeprowadził w ostatnich latach
praktycznie we wszystkich sektorach
modernizację swoich składów handlowych – w
„stalochłonnych”, takich jak budownictwo,
Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Kolejnym
przemysł maszynowy, motoryzacyjny czy AGD.
krokiem rozwojowym w tym segmencie

W roku bieżącym Stalprofil zamierza wydać na inwestycje 18,5 mln złotych.
Na składzie Katowicach ma zostać zakończona budowa nowoczesnego,
w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania.

żelaza, węgla koksującego i złomu. Dlatego to
właśnie dynamika cen tych surowców jest
głównym obszarem ryzyka dla koniunktury na
rynku stali w następnych okresach i z tym wiążą
się nasze obawy na przyszłość.
Zagrożeniem dla europejskiego rynku stali
w roku 2020 może być także narastający
protekcjonizm będący odpowiedzią na
zakłócenia równowagi pomiędzy popytem a
podażą w światowym handlu stalą. W kontekście
powszechnej, utrzymującej się nadwyżki mocy
produkcyjnych rynek musiał się zmierzyć w roku
2019 z restrykcyjnymi cłami importowymi
wprowadzonymi przez USA oraz przyjętymi w
odwecie przez Unię Europejską ochronnymi
cłami i kontyngentami na przywóz szeregu
kategorii produktów stalowych do Unii.
Potencjalne zaostrzenie się działań odwetowych
prowadzących do wojny handlowej może być
kluczowym czynnikiem ryzyka na rynku stali.
Wszystkie rynkowe prognozy wydają się
trudne do wypełnienia w obliczu zidentyfikowanego w roku 2020 nowego czynnika
ryzyka jakim jest przebieg epidemii COVID19. Wpływ tego ryzyka na gospodarkę polską i
światową, a w konsekwencji na działalność
naszej Grupy w roku 2020 i w latach
następnych jest trudny do oszacowania
jednakże przedłużanie się epidemii może
wywołać trwałe spowolnienie handlu światowego i pogorszenie nastrojów podmiotów
gospodarczych, przekładając się jedocześnie na
obniżenie tempa prognozowanego wzrostu
gospodarczego.
Konsekwencje trwającej epidemii mogą
dotyczyć w szczególności: spadku sprzedaży,
pogorszenia spływu należności, braków w
zaopatrzeniu, absencji pracowników,
osłabienia kursu waluty polskiej, fluktuacji cen
towarów i surowców do produkcji hutniczej, a
w konsekwencji mogą mieć negatywny wpływ
na wyniki Grupy Kapitałowej STALPROFIL
S.A. w roku 2020.
Grupa w trakcie swojej długoletniej
działalności udowodniła, że dysponuje
odpowiednim doświadczeniem i potencjałem
by ograniczać występujące ryzyka rynkowe i
dążyć do wypełnienia wymagań odbiorców
zarówno z segmentu stalowego jak i segmentu
budowy sieci przesyłowych gazu.
Podsumowując wyniki Grupy Kapi-tałowej
STALPROFIL S.A. za 2019 rok muszę stwierdzić,
że po raz kolejny dowiedliśmy, że potrafimy
skutecznie dostosowywać się do zmian
koniunktury oraz wykorzystywać nadarzające się
okazje rynkowe. Wzmocnieni o nowe
doświadczenia jesteśmy gotowi w przyszłości
jeszcze skuteczniej konkurować na rynku i
podejmować nowe wyzwania. Jestem
przekonany, iż zasady etyki biznesu, do których
podmioty z Grupy przywiązują szczególną wagę,
partnerskie relacje z kontrahentami oraz silna
orientacja na potrzeby klienta, będą nadal źródłem
sukcesu Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i
w kolejnych latach powiększać będą jej wartość
dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.
Jerzy Bernhard
Prezes Zarządu
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HUTA CZÊSTOCHOWA

CZEKA NA
NOWEGO
W£AŒCICIELA
Na początku kwietnia Sąd Okręgowy w Częstochowie
zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ISD Huty
Częstochowa w upadłości. Cena wywoławcza to 250 mln zł
netto. Zgodnie z umową dzierżawy prawo pierwokupu ma
Sunningwell International Polska. Oferty można składać do
29 maja 2020 roku do godziny 14.00.
Jak poinformował rzecznik prasowy sądu sędzia Dominik Bogacz
„przedsiębiorstwo jest sprzedawane zgodnie z opisem i oszacowaniem
według stanu na 3 września 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu
jest 10-procentowe wadium”. Rozpatrzenie ofert ma nastąpić na
posiedzeniu jawnym 3 czerwca 2020 roku lub w razie zamknięcia budynku
sądu (ze względu na pandemię) w innym miejscu wyznaczonym przez
sędziego komisarza. W razie złożenia więcej, niż jednej oferty, zostanie
przeprowadzona aukcja. Obecnemu dzierżawcy przysługuje prawo
pierwokupu w okresie obowiązywania umowy dzierżawy, czyli do
września 2020 roku. Oferent nie będący dzierżawcą, którego oferta zostanie
wybrana przez syndyka i prawomocnie zatwierdzona przez sędziego
komisarza wejdzie w posiadanie ISD Huty Częstochowa w upadłości
dopiero po bezskutecznym upływie terminu do złożenia przez dzierżawcę
oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu, bądź też z
chwilą złożenia przez dzierżawcę oświadczenia, że nie zamierza z tego
prawa skorzystać.
W marcu bieżącego roku poprosiliśmy o komentarz do wyceny
częstochowskiej huty prezesa Sunningwell International Polska Marka
Frydrycha. Wówczas powiedział : Dziś wiemy znacznie więcej o hucie.
Zawsze podkreślałem, że widzimy dla huty przyszłość i chcemy zwiększać
jej produkcję. Okazało się to niemożliwe ze względu na awaryjność ciągów
technologicznych. Problemem jest przekroczenie produkcji 45 tysięcy ton
blach, bo nie pozwala na to stan linii do ciecia blach. I tak możnaby mnożyć
przykłady. Krótko mówiąc wszędzie tam gdzie się zagłębimy w temat
wyskakują problemy. W ten sposób tracimy pieniądze i czas. Okazuje się, że
zostały sprzedane prawa do emisji, brakuje części zamiennych, które
powinny być na stanie. A te które są nie nadają się do użytku, zaś ich wartość
księgowa nijak ma się do rzeczywistości. W ubiegłym roku wycena huty
wynosiła 228 mln złotych. Proponowaliśmy 245 mln w pre-packu. Sąd nie
przychylił się do naszej oferty i ją odrzucił.
Po ogłoszeniu przez syndyka przetargu w rozmowie z naszym
reporterem prezes Marek Frydrych powiedział, że czeka na otwarcie
kopert, wówczas będzie mógł się ustosunkować i podjąć ostateczne decyzje.
Jako dzierżawca nie musimy stawać do przetargu. Mamy więc czas
by zapoznać się z ofertami potencjalnych inwestorów i wówczas podjąć
decyzję co do zakupu huty. Jak mówiłem na początku bieżącego roku
chcielibyśmy stworzyć holding produkcyjny o potencjale 2,5 - 3 mln ton
stali rocznie. Zobaczymy jak potoczą się losy, choć uważam, że cena jaką
zaproponował syndyk jest za wysoka. Na dzień dzisiejszy trudno
wyrokować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, a pandemia odbija
piętno na światowej gospodarce, również na hutnictwie - dodał prezes.
Według doniesień medialnych Sunningwell International poprzez
swoją rumuńska spółkę złożył oferty zakupu czterech spółek, które
wcześniej należały do rosyjskiej firmy Meczel, a obecnie do inwestorów
rumuńskich. Chodzi o spółki: Câmpia Turzii Wire Industry (produkująca
drut), Special Steel Combinator COS Târgoviste (produkująca stal
zbrojeniową), Laminorul Braila ( produkująca kształtowniki) i Ductil Steel
Buzau (produkująca drut i siatkę). Wszystkie spółki obecnie mają duże
problemy z płynnością lub są w stanie upadłości – mówił prezes dodając, że
Sunningwell International Polska ma zamiar odbudować zaniechaną w
2015 r. produkcję konstrukcji stalowych.
Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku oferty dzierżawy
majątku obok Sunningwell złożył Cognor. Czy obecna trudna sytuacja na
stalowym rynku przyniesie oczekiwany przez pracowników i
związkowców finał trwającej od roku batalii o częstochowską hutę?
Związkowcy nie kryją rozczarowania, że nie będą mogli uczestniczyć
w procesie decyzyjnym. Jak powiedział Jerzy Duda przewodniczący
Międzyzakładowego Związku Zawodowego z ISD Huty Czestochowa
pracownicy i związki zawodowe obawiają się o przyszłość huty. Na dzień
dzisiejszy jedynym konkretnym inwestorem jest Sunningwell International
Polska, nasz dzierżawca, który zapowiada inwestycje i rozwój zakładu. Nie
wiemy kto złoży oferty i czy będzie miał zamiar utrzymywać całą hutę z
walcownią i stalownią. Z niepotwierdzonych informacji jakie do nas
docierają jest jeszcze jeden zainteresowany ukraiński inwestor. Musimy
poczekać na otwarcie kopert i wówczas będziemy mogli powiedzieć coś
więcej.
Niestety syndyk nie uwzględnił przedstawicieli związków
zawodowych w rozmowach i negocjacjach z potencjalnym nowym
właścicielem. To nas martwi, bo chcielibyśmy gwarancji zatrudnienia dla
wszystkich. Zgodnie z zapisami przetargu pracownicy zostaną przejęci, ale
to nie daje nam gwarancji pracy. Do września dzierżawcą jest Sunningwell
International Polksa, który przedstawił konkretne plany rozwoju huty.
Produkujemy zgodnie z planem, choć pewne zawirowania związane z
koronawirusem już są odczuwalne. Podpisaliśmy więc z pracodawcą
porozumienie na mocy którego zmniejszony zostanie czas pracy i płacy o 10
proc. na okres 3 miesięcy. Załoga robi wszystko, by uratować hutę, która
daje oparcie naszym rodzinom.
Z okazji zbliżającego się naszego branżowego święta pragnę złożyć
pracownikom, kolegom związkowcom, wszystkim hutnikom życzenia
zdrowia oraz pomyślności osobistej i zawodowej.
(P)
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7 maja 2015 roku Komisja Historii i Ochrony
Zabytków
Hutnictwa Stowarzyszenia Inżynierów i
S I T PH
Techników Przemysłu Hutniczego obchodziła bardzo
uroczyście jubileusz 50 lecia istnienia, przemyślany w
każdym detalu i misternie przygotowany przez ówczesnego
przewodniczącego śp. Stefana Kmiecika. Po upływie pięciu lat
postanowiono, w tym roku, uczcić kolejny jubileusz.

KOMISJA HISTORII SITPH

MA JU¯ 55 LAT
Wracając do „złotego jubileuszu”
warto przypomnieć krótką charakterystykę Komisji i jej członków, jaka
znalazła się w słowie wstępnym
przygotowanego wydawnictwa okolicznościowego, która wyjaśniała, że
„głównym kryterium jej czynnej
aktywności jest zamiłowanie do historii i
tradycji hutniczej.
Tak skompletował się zespół
składający się z osób różnych profesji,
historyków, architektów, lekarzy,
docentów i profesorów wyższych uczelni i
placówek naukowo-technicznych. Na
pytanie - Gdzie szukać przyczyn wspaniałej i nieprzerwanej aktywności Komisji?
Odpowiedź brzmi: Z pewnością wynika to
ze składu osobowego i zainteresowań
poszczególnych osób, jednak ton i rytm
działalności nadaje zawsze przywódca.
Tak się szczęśliwie złożyło, że kolejni
przewodniczący Komisji wspaniale
spełniali oczekiwania, dlatego można było
obserwować kroczenie od sukcesu do
sukcesu.
Na podkreślenie zasługuje postać
przewodniczącego Stefana Kmiecika,
który na przestrzeni 36 lat, początkowo
jako zastępca, a od 1996 roku jako
przewodniczący wywarł ogromny wpływ
na całokształt bogatej i urozmaiconej
działalności Komisji. Niestety w kwietniu
2016 roku przewodniczący nagle, w pełni
sił, pełen planów i zamierzeń, odszedł na
zawsze.
Cieszy nas, że korzystając z Jego
przykładów udało się w ostatnim
pięcioleciu kontynuować działalność w
wielu dziedzinach, za co należą się słowa
uznania i podziękowania dla tych, którzy
się do tego przyczynili.
Dużą rolę spełnili też nasi partnerzy, w
tym Hutnicza Izba PrzemysłowoHandlowa, Muzeum Historii Katowic,
Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia”,
a ostatnio także Urząd Miasta Katowice.
BRYLANTOWY
JUBILEUSZ

Jubileusz 55-lecia Komisji Historii
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego planowano
obchodzić uroczyście w połączeniu z
Dniem Hutnika w maju 2020 roku.
Szczegółowo przygotowany scenariusz przewidywał konferencję z udziałem około 60 członków Komisji i

W kolejnej części ujęto zakres prac
zarządu podając, że dla przygotowania
kolejnych zamierzeń odbył w minionym
pięcioleciu 46 posiedzeń, a głównym
zakresem zainteresowań był postęp prac
powstającego Muzeum Hutnictwa w
Chorzowie, opieka nad dwoma wielkimi
piecami w Rudzie Śląskiej i gminie Ślemien,
udział w Industriadach, Chorzowskich
Dniach Techniki oraz Europejskich Dniach
Dziedzictwa Kulturowego. Dobrze
zapowiada się inicjatywa tworzenia dwóch
map dziedzictwa hutniczego Katowic
podjęta przez katowicki Urząd Miasta.

Członkowie Komisji Historii w Hucie Łabędy.

zaproszonych gości. Niestety obecna
sytuacja związana z pandemią pokrzyżowała nam plany.
Podczas uroczystości swoje referaty
mieli wygłosić: Adam Kowalski z
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie pt.
„Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Informacja bieżąca”, Łukasz Urbańczyk pt. „Problemy adaptacji wielkiego
pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na
cele turystyczne”, Piotr Gerber
właściciel Muzeum Hutnictwa Cynku
„Walcownia” pt. „Dobre praktyki w
ochronie dziedzictwa przemy-słowego”,
Stefan Dzienniak prezes Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej pt. „Aktualna
sytuacja polskiego i światowego
hutnictwa”.
Przygotowano również okolicznościowe wydawnictwo „Ważniejsze
przykłady działalności Komisji Historii i
Ochrony Zabytków Hutnictwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu
Hutniczego w latach 2015-2019".
W części wstępnej zamieszczono
wypowiedzi prezesa Stowarzyszenia
prof. dr. hab. inż Janusza Szpytki,
przewodniczącego Komisji Andrzeja
Szynalskiego i autora Eugeniusza
Rączki.
W pierwszym rozdziale znalazły się
dla przypomnienia relacje z poprzednich
jubileuszy, począwszy od 25-lecia w 1990
roku poprzez kolejne, co pięć lat
obchodzone, do złotego jubileuszu w
2015 roku.

Podczas wyjazdowego spotkania w koksowni Zdzieszowice
zwiedzono bazylikę na Górze św. Anny.

W wydawnictwie wykazano i
omówiono pięć spotkań noworocznych i
tyle samo z okazji Dnia Hutnika,
zwiedzanie 15 hut i firm, 9 wizyt w
muzeach, w tym 3 w Muzeum Historii
Katowic, konferencje i coroczne
spotkania przy pączku w Hutniczej Izbie
Przemysłowo-Handlowej, wspólne,
także coroczne wyjazdy z Komisją
Seniorów do Zdzieszowic i do Huty
Florian - dziś ArcelorMittal Poland
oddział Świętochłowice gdzie obchodzono Dzień Seniora połączony z
opłatkiem.
W odrębnym rozdziale ujęto
imponujące osiągnięcia w zakresie wydawnictw, wyrażające się kontynuacją
publikowania broszur w liczbie 14
(numery 150 do 163) oraz artykułami
zamieszczanymi w „Magazynie Hutniczym”, których autorami byli nasi
członkowie: Zygmunt Bracławik (31),
Eugeniusz Rączka (30) i Józef
Wróblewski (23).
Opracowano też wspomnienia pośmiertne o byłych członkach Komisji:
Stefanie Kmieciku, Agnieszce
Wo ź n i a k o w s k i e j , K a z i m i e r z u
Tomczaku, Zbigniewie Konarskim,
Adriannie Irzyk, doc. Bolesławie
Paczule, doc. Eufrozynie Pająk i
Zygmuncie Chmielu.
Opracowanie zamykają pozyskane
opinie o Komisji Historii przygotowane
przez: Adama Belucha, Zygmunta
Imielskiego, Wilhelma Stanisława
Kirsza, dr. Józefa Kobica i dr.
Andrzeja Szydłę oraz kilkadziesiąt zdjęć ilustrujących
najważniejsze wydarzenia.
Plany te, podobnie jak inne
zamierzenia zarządu Komisji
na 2020 rok zniweczyła
pandemia koronawirusa i nie
ma pewności, czy uda się je
zrealizować w tym roku.
Pragniemy być opty-mistami.
Z okazji Dnia Hutnika
Koleżankom i Kolegom z Komisji
Historii, wszystkim Hutnikom i
ich Bliskim przekazuję serdeczne
pozdrowienia i życzenia szczęścia
oraz pomyślności w życiu
osobistym jak i zawodowym.
EUGENIUSZ RĄCZKA
Zdjęcia: Andrzej KUBICKI

Transport na Górnym Śląsku ma długą tradycję i jest bezpośrednio związany z
przemysłem ciężkim – górnictwem i hutnictwem. Jego geneza ściśle łączy się z konnymi
zaprzęgami, które zaspakajały potrzebę transportowania surowców i towarów z zakładów
przemysłowych. Początki historii Górnośląskiego transportu to kiepskiej jakości drogi i
długi, czasem nawet bardzo długi czas dostaw.

JAK SZKODZIMY NATURZE?

TRAMWAJE NA GÓRNYM ŒL¥SKI

GLOBALNE
OCIEPLENIE

ZACZÊ£O SIÊ OD ZAPRZÊGÓW KONNYCH

Z roku na rok nasza planeta staje się coraz cieplejsza. Wraz ze
wzrostem temperatury topnieją lodowce. Podnosi się przez to poziom
wód, co zagraża lądom. Zalane mogą zostać wybrzeża i niektóre wyspy.
Wzrost temperatury powoduje duże zmiany w szacie roślinnej Ziemi.

Materiały wsadowe dla śląskiego przemysłu często
dowożono z daleka, więc czas odgrywał wielką rolę. Aby
usprawnić transport zaczęto z czasem używać
wagoników ciągnionych przez konie po prowizorycznych torach, gdzie szyny były często układane
bezpośrednio na klepisku. Przełomowym momentem
było doprowadzenie kolei żelaznej w 1846 roku, gdy
zakończono budowę linii łączącej Wrocław z granicą
państwa w Mysłowicach. Od tego czasu zaczęła się
budowa kolei wąskotorowej o rozstawie szyn 30 cali
pruskich, czyli 785 mm.

Od takich tramwajów z zaprzęgiem konnym
rozpoczęła się historia komunikacji miejskiej.

Kolej zaczęła docierać do większości śląskich
zakładów przemysłowych i łączyć się w sieć torów
pomiędzy nimi oraz z koleją państwową. Zaczęto także
myśleć o połączeniach dla ludności pracującej, tworzyć
pierwszą na Górnym Śląsku komunikację
pasażerską.
Do burmistrza Bytomia w 1890 roku zgłosiła
się berlińska firma Kramer & Co z propozycją
budowy linii tramwajowej o napędzie parowym.
Oferta została przyjęta i cztery lata później
uruchomiono pierwszą linię w powiecie
bytomskim łączącą Bytom z Piekarami. Od tego
momentu rozpoczęła się szybka rozbudowa sieci
tramwajowej biegnącej przez Zabrze, Rudę do
Królewskiej Huty i Bytomia o długości 34,5 km.
Na terenie miast ze względu na hałas związany z
napędem parowym na żądanie mieszkańców,
tramwaje ciągnione były przez konie.
Na terenie Katowic początki komunikacji
miejskiej sięgają końca XIX wieku. 23 marca
1896 roku oddano do użytku pierwszy odcinek

Na katowickim rynku krzyżowały się
dwie linie tramwajowe.

wąskotorowej linii tramwaju parowego pomiędzy Hutą
Marta (obecnie centrum Katowic – okolice ronda i
Spodka) – Wełnowcem a Hutą Laurą (dziś Siemianowice
Śląskie). Wkrótce linię tę zelektryfikowano, a od 1
października 1898 regularne kursy rozpoczęły
czteroosiowe wagony Hoffmann z wyposażeniem
elektrycznym amerykańskiej firmy Walker, które były
pierwszymi w Europie tramwajami z nadwoziem na
wózkach skrętnych, z indywidualnym napędem
wszystkich osi.
Wnętrza tramwajów były podzielone wzorem kolei
na klasy. Z Katowic do Huty Laura dojeżdżało się płacąc
w drugiej klasie 30 fenigów lub 20 w klasie trzeciej.
Natomiast dojazd do Królewskiej Huty kosztował 30
fenigów i trwał 30 minut.

Do 1940 roku w tramwajach jeździli konduktorzy
którzy na końcowym przystanku w rynku przekładali
pałąk - odbieracz prądu, a tan poprzez długi pręt
zakończony rolką łączył tramwaj z przewodem
zasilającym nad torowiskiem.
W 1900 roku uruchomiono linię tramwajową łączącą
Hajduki Górne (obecnie Chorzów Batory) przez
Katowice z Roździeniem, którą w latach późniejszych
przedłużono, aż do Mysłowic. Obie linie nie były ze
sobą połączone i kończyły lub zaczynały swoją trasę na
rynku w Katowicach.
Pierwsze połączenie tramwaju normalnotorowego
uruchomiono w 1912 roku na linii łączącej Katowice, z
przystankiem początkowym na ulicy Pocztowej, do
Parku Południowego, tak kiedyś nazywał się Park
Kościuszki. Linia kończyła swój bieg obok zajezdni
tramwajowej na ul. Kościuszki (obecnie salon
samochodowy). W 1947 roku przedłużono ją do
Brynowa z planami rozbudowy do Ligoty.
Obok tramwajowej komunikacji miejskiej na
terenie Górnego Śląska działy również połączenia
prywatne. Najbardziej znanym był Balkan Ekspres. W
roku 1914 na sieci kolei wąskotorowej zarządzanej przez
koncern Georg von Giesches Erben, do którego należała
m.in. huta cynku „Wilhelmina” (Huta Metali
Nieżelaznych Szopienice) uruchomiono połączenie
osobowe z siecią Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
W 1920 roku przedłużono trasę do Szopienic, a dokładniej
do szybu Wojciech. Linia była zelektryfikowana
napięciem 600V, a składy były ciągnione przez
lokomotywy elektryczne lub parowe. Balkan lub Balkan
Ekpres służył do przewozu pracowników kopalni
Giesche z osiedla Giszowiec do Szybu Cramer (obecnie
szyb Pułaski). Przejazd był bezpłatny. Korzystali z niego

Balkan Ekspress dowoził
pracowników koncernu Giesche do pracy.

także mieszkańcy z miejscowości znajdujących się na
trasie kolejki: Szopienice, Janów, Nikiszowiec, Giszowiec.
Ostatni kurs kolejki odbył się 31 grudnia 1977 roku.
Wracając do linii tramwajowych trzeba wspomnieć,
że Zagłębie przez długi czas nie miało połączenia
komunikacyjnego, choć pierwsze przymiarki do jego
budowy datuje się na rok 1912. Plany te przekreśliła
pierwsza wojna światowa. Po jej zakończeniu w 1922
roku gminy i miasta Zagłębia powołały do życia spółkę
„Towarzystwo Tramwajów Elektrycznych w Zagłębiu
Dąbrowskim”. Prace na linii łączącej Dąbrowę Górniczą
i Będzin z Sosnowcem rozpoczęto w 1926 roku.
Pierwszy odcinek uruchomiono w 1928 roku. W tym też
roku połączono Sosnowiec z siecią linii tramwajowych
na Śląsku. Po 1933 roku rozpoczęła się szybka
rozbudowa sieci tramwajowej łącząc osady, które
stanowiły części zagłębiowskich miast.
Na zakończenie należy wspomnieć, że tramwaje w
naszym regionie były obok Warszawy i Bydgoszczy
jednymi z najwcześniej działających połączeń
tramwajowych na terenach naszego kraju. Tramwaje
Śląskie, bo tak dziś nazywa się spółka zajmująca się
przewozami tramwajowymi na terenie Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego stale inwestuje i modernizuje
swój tabor oraz infrastrukturę. W listopadzie 2017 miasto
Katowice podpisało umowę na budowę centrum
przesiadkowego przy pętli Zawodzie, a miesiąc później
na budowę centrum przesiadkowego w Brynowie, które
mają zostać oddane w połowie bieżącego roku.
ZYGMUNT BRACŁAWIK

Ma wpływ na rolnictwo – strefy upraw
wielu gatunków przesuwają się. Pojawiają
się zagrożenia dla zwierząt. Jedne są
oczywiste (na przykład niedźwiedzie
polarne tracą terytoria wskutek topnienia
lodowców), inne dość zaskakujące. Wiele
ssaków, w tym roślinożernych (zające i
inne) zmienia futerko zimą na jaśniejsze,
żeby być mniej zauważalnymi na śniegu. To
reakcja niezależna od woli, nie można jej
modyfikować. Wskutek ocieplenia śnieg
zimą coraz częściej albo szybko topnieje,
albo w ogóle nie pada. Zwierzaki stają się
więc dla drapieżników widoczne jak na
dłoni, więc śmiertelność znacznie się
zwiększa. Skutkiem ubocznym ocieplenia
są też różnego typu anomalie pogodowe.
Wielotygodniowe susze, huraganowe
wiatry, ulewne deszcze powodujące
powodzie – wszystko to jest skutkiem
zachwiania równowagi w naturze.
Winę za taki stan rzeczy ponoszą tzw.
gazy cieplarniane. Należą do nich: azot,
metan i dwutlenek węgla. Zatrzymują one
ciepło Słońca blisko Ziemi, nie pozwalając
mu uciec w Kosmos. Dzięki temu nocą, gdy
powierzchnia Ziemi nie jest ogrzewana,
temperatura nie spada bardzo gwałtownie.
Gazy te zawsze występowały w naturze, ale
w odpowiednich proporcjach, stwarzając
optymalne warunki do życia roślinom i
zwierzętom. Jednak wskutek spalania
surowców kopalnych do atmosfery dostały
się cząsteczki węgla uwięzione wcześniej
pod ziemią. Proporcje zostały zachwiane i
co roku zwiększa się ilość cząsteczek
zatrzymujących ciepło.
Każdy z nas w pewnym stopniu
przyczynia się do efektu cieplarnianego.
Suma emisji gazów cieplarnianych, przede
wszystkim dwutlenku węgla, emitowanych
podczas zaspokajania wszystkich naszych
potrzeb życiowych, nazywana jest śladem
węglowym.
W Internecie można go obliczyć dla
siebie. Na stronie www.ziemianarozdrozu.pl
klikamy w zakładkę „Kalkulator CO2”.
Statystyczny człowiek przyczynia się do
emisji 8 ton dwutlenku węgla rocznie!
Składają się na to: żywność (wiele energii
pochłania zarówno hodowla zwierząt, jak i
uprawa roślin), produkcja towarów (każda
rzecz jest produkowana z udziałem energii
pochodzącej głównie z węgla), transport,
energia elektryczna, funkcjonowanie
infrastruktury w naszym miejscu zamieszkania.
Możemy na różne sposoby zmniejszać
swój ślad węglowy. Warto wybierać lokalną
żywność, najlepiej świeżą, nie mrożoną. Im
bliżej wyrosła/została wyprodukowana,
tym mniej energii zużyto na transport i
przechowanie. W ogóle kupujmy jak
najrzadziej produkty pochodzące z dalekich
krajów. Nie zostawiajmy sprzętów
domowych w stanie czuwania, lecz
wyłączajmy, gdy nie są potrzebne.
Korzystajmy z komunikacji zbiorowej, jak
najrzadziej używając samochodu w
pojedynkę. Wykorzystujmy do maksimum
dzienne światło, ustawiając biurko czy fotel
pod oknem.
Oczywiście pewnym rozwiązaniem są
też alternatywne źródła energii. Jednak nie
są one pozbawione wad. Jakie mają złe
cechy oraz korzyści?
- elektrownie wodne wykorzystują
energię z różnicy poziomów wody. Nie
wytwarzają żadnych zanieczyszczeń,
jednak przy ich budowie konieczne jest
spiętrzanie rzek i budowa zapór. Powoduje
to zmiany w środowisku. Zalane zostają
doliny rzeczne. Zapory są przeszkodą dla

migrujących ryb. Jeziora zaporowe szybko
wypełniają się osadami. Ponieważ poziom
wody w nich jest zmienny, świat organizmów
w nich jest znacznie uboższy (brakuje na
przykład roślinności przybrzeżnej).
- elektrownie wiatrowe są opłacalne
tylko tam, gdzie bardzo często pojawiają się
silne wiatry (na przykład wybrzeża
morskie). Farmy z wiatrakami zajmują duże
powierzchnie – liczą zwykle po kilkaset
turbin. Są bardzo hałaśliwe, więc trzeba je
budować z dala od osiedli. Obniżają walory
krajobrazowe. Są też sporym zagrożeniem
dla ptaków. Trasa przelotu wielu z nich
przebiega właśnie wzdłuż wybrzeży. Niestety
nieraz, szczególnie nocą, giną rozbijając się o
śmigła.
- ogniwa słoneczne są drogie. Poza
tym, by zaspokoić zapotrzebowanie na
energię, musiałyby pokrywać spore
powierzchnie na terenach o znacznej liczbie dni słonecznych w roku. Natomiast
proste urządzenia, jak kolektory słoneczne
do podgrzewania wody na użytek domowy,
sprawdzają się jak najbardziej.
- biopaliwa. To paliwa wytwarzane z
surowców organicznych. W elektrowniach
można wykorzystywać jako paliwo pędy
roślin o szybkim przyroście (wierzba,
trzcina). Olej rzepakowy może być
zamiennikiem napędowego, a alkohol
(częściowo) benzyny. Jednak biopaliwa są
droższe od tradycyjnych – opartych na
surowcach kopalnych. Poza tym na uprawę
roślin mogących służyć do tego celu trzeba
by było przeznaczyć spore obszary ziemi.
Dlatego ten sposób zaspokajania potrzeb
energetycznych nie będzie nigdy znaczący.
- energia atomowa. Wykorzystuje
energię z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Jednak, szczególnie po
katastrofie w Czarnobylu, budzi ogromne
obawy. Jej produktem ubocznym są
bowiem odpady radioaktywne (takie jak
zużyte paliwo reaktorów). Emitują
szkodliwe promieniowanie nawet przez
setki lat. Muszą więc być składowane w
bezpiecznych miejscach, ale takich jest
niewiele. Poza tym istnieją oczywiście,
zrozumiałe po Czarnobylu, obawy o
bezpieczeństwo. W niektórych elektrowniach, choć na szczęście rzadko, dochodziło do awarii. Ofiary śmiertelne to nie
tylko osoby, które znajdowały się w
obszarze rażenia wybuchu. W obszarach
skażonych radioaktywnie obserwuje się
znacznie zwiększoną ilość zachorowań na
nowotwory.
- energia geotermiczna. Część
zapotrzebowania na energię mogą zaspokoić gorące źródła, obecne przede wszystkim na obszarach aktywnych sejsmicznie.
Może być wykorzystywana na przykład do
ogrzewania wody czy mieszkań. Jeśli
temperatura jest odpowiednio wysoka,
można ją wykorzystać też do napędu turbin
w elektrowniach. Jednak ten typ energii
wciąż pełni niewielką rolę.
- energia termojądrowa. Reakcja
termojądrowa polega na syntezie jąder helu
z deuteru i trytu, czyli izotopów wodoru.
Olbrzymia ilość deuteru jest obecna w
wodzie morskiej. Tryt można z kolei
otrzymać z litu. Problemem jednak jest
wciąż kontrolowanie tej reakcji, więc to
dopiero melodia przyszłości.
Metody alternatywne (może z wyjątkiem energii atomowej) nie zastąpią w pełni
spalania paliw kopalnych. Mogą jednak
zmniejszać ich zużycie nawet o kilkadziesiąt procent, czyli znacząco obniżyć
emisję dwutlenku węgla.
KALINA BELUCH
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TO WAS ZAINTERESUJE

HALLO
SZPICBRÓDKA
W 1789 r. oddział Kozaków na usługach Rosji zdobył położoną nad Morzem Czarnym
turecką twierdzę Chadżybej. Po pięciu latach nastąpiła szybka rozbudowa miasta
nazwanego Odessa. W połowie XIX w. liczyło ono już 100 tys. mieszkańców, stając się
czwartym co wielkości, po Petersburgu, Moskwie i Warszawie, miastem Imperium
Rosyjskiego, jak również centrum rosyjskiej przestępczości. W dzielnicy portowej powstało
wiele domów publicznych dla marynarzy, z których zyski czerpali gangsterzy zapewniający
ich „ochronę”. Pojawili się kieszonkowcy, rabusie okradający bogaczy i porywacze
uprowadzający dzieci dla okupu. Dla ochrony majątków ich właściciele kupowali
niemieckie kasy pancerne ze skomplikowanymi zabezpieczeniami. Natomiast przestępcy
utworzyli nieformalną szkołę kasiarzy, szkolącą specjalistów do ich łamania.
W podziemiach jednej z kamienic utworzono dokumentami. W 1919 r. przybył do Odessy, gdzie
kilka sal, w których prowadzono wykłady dla powstawał polski oddział wojskowy. Przedstawiał
maksymalnie 10 osób. W jednej z nich znajdowała się się jako przedsiębiorca, który wzbogacił się będąc
kasa pancerna, jakiej powszechnie używały wówczas właścicielem kopalni surowców na Syberii i
banki. Podczas końcowego egzaminu należało ją w chciałby materialnie wesprzeć walczących z
wyznaczonym czasie otworzyć. W 1905 r. ochrana czerwonymi. Po tym jak odkryto, że oszukiwał,
aresztowała przestępcę oskarżonego o próbę zabicia uciekł, po czym trafił do więzienia. Opuścił je, bo
przedsiębiorcy. Aby uniknąć śmierci, został informa- przypuszczalnie poszedł na współpracę z tajną
torem carskiej policji w odeskim półświatku. policją bolszewicką Czeka, która potrzebowała
Chodził do złodziejskiej akademii i przekazywał gotówki, by utrzymać komunistyczną władzę.
wszystko, czego się dowiedział. Sporządzone przez
Wkrótce Cichocki stale bywał na warszawskich
ochranę dokumenty są najważniejszym źródłem salonach. Mówił, że dorobił się na handlu futrami i
informacji na jej temat.
cygarami, a zarobione pieniądze zainwestował w
Wykłady w przestępczej szkole trwały od kilku upadający mały teatr w centrum Warszawy.
do kilkunastu tygodni. Uczono przede wszystkim Przezywano go „Szpicbródką” z powodu
włamywania się do sejfów i kas pancernych. Po charakterystycznej, szpiczastej brody.
ukończeniu szkolenia i otrzymaniu tytułu
kasiarza trzeba było umieć otworzyć
każdy zamek i włamać się do każdej kasy
pancernej. Kandydaci musieli zaliczyć
rożne przedmioty, w tym mechanikę i
matematykę, które pomagały zrozumieć
zasady działania systemów zabezpieczających i szyfrów. Ponadto uczyli się
podstaw fizyki i chemii, który przydawały
się potem m.in. przy robieniu podkopów do
bankowych skarbców. Poznawali również
podstawy daktyloskopii. Po posypaniu
argentoratem klawiszy cyfrowych na
kasie pancernej dowiadywano się,
których używano, co zmniejszało ilość
kombinacji szyfru.
Słuchaczom złodziejskiej akademii
Piotr Fronczewski i Gabriela Kownacka zagrali
prezentowano także techniki
główne rolę w filmie „Hallo Szpicbródkabezpieczeństwa. Miały pomóc uniknąć
czyli ostatni występ króla kasiarzy”.
schwytania przez policję, a gdyby do tego
doszło, w uzyskaniu możliwie jak
Po raz pierwszy pisano o nim w gazetach w
najłagodniej-szego wyroku. Nawet najlepszy 1921 r. w związku z włamaniem do Kasy
złodziej wiedział, że kiedyś może wpaść. Przemysłowców Polskich, w której znajdowało się
Wymyślono więc sposób na uchronienie się przed 15 mln marek. Cichocki i niejaki Brocki nie zdążyli
karami oraz ich łagodzenie. Kasiarz powinien mieć nic ukraść, bo zabrakło im czasu do otworzenia
informację na temat sprawcy innego poważnego zamków bankowych sejfów. Wydał ich bowiem
przestępstwa jak gwałt czy zabójstwo. Mógł ją wspólnik „Szpicbródki”, wątpliwej reputacji
pozyskać w dowolny sposób i w razie konieczności przedsiębiorca i cinkciarz Walenty Sieczka, który
wykorzystać w celu złagodzenia wyroku za napad stał na czatach. W obawie przed konsekwencjami
na bank. Wolno mu było wydać każdego oprócz nie dość, że uciekł, to jeszcze zawiadomił policję.
innego kasiarza. Za złamanie tej zasady groziło Po krótkim procesie obu włamywaczy skazano na
nawet skazanie na śmierć przez kolegów po fachu.
cztery lata więzienia.
Absolwenci odeskiej szkoły stanowili przePo odsiedzeniu wyroku Cichocki dokonał serii
stępczą elitę. Nie zajmowali się drobnymi napadów na banki w Warszawie i Częstochowie. O
kradzieżami, okradali wyłącznie skarbce, sejfy jego profesjonalizmie świadczy raport Henryka
bankowe i kasy pancerne. Lubili obracać się w Lanego, szefa warszawskiego Wydziału Śledczego,
dobrym towarzystwie, wśród artystycznej, który pierwszy zjawił się w obrabowanym banku
wojskowej i politycznej śmietanki. Kontakty z przy ulicy Niecałej. W skarbcu bankowym znalazł
wpływowymi osobami stwarzały im możliwości, dziurę w podłodze, będącą wejściem do tunelu,
jak i stanowiły okazję do poznania najbogatszych którym wyniesiono gotówkę i złoto. Prowadził on
ludzi i zdobycia wiedzy ułatwiającej obrabowanie do sklepu po drugiej stronie ulicy, należącym do
ich. Żeby dostać się na salony pieniądze z napadów „Szpicbródki”. Król kasiarzy wykonał podkop, po
inwestowali w legalne przedsięwzięcia, jak sklepy czym jednej nocy włamał się do banku, kradnąc
czy niewielkie fabryki.
wszystko. Ponownie kilka lat spędził za kratkami,
Jednym z wychowanków słynnej w całej ale łupy ukrył skutecznie. Kiedy wyszedł na
Europie, choć tajnej, złodziejskiej akademii w wolność wciąż planował skoki.
Odessie był Stanisław Cichocki, używający
W momencie wybuchu II wojny światowej
różnych nazwisk. Słynął z zamiłowania do przebywał we wschodniej Polsce. Został
wytwornego życia, arystokratycznych manier i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego,
ogromnych pieniędzy. Posługiwał się także podobnie jak setki tysięcy innych Polaków. Wstąpił
kilkoma językami. Nie wiadomo skąd pochodził, do armii gen. Andersa, z którą wydostał się z ZSRR i
gdyż sam podawał rożne miejsca urodzenia. Na przeszedł cały szlak bojowy. Bardzo możliwe, że
początku XX w. ukończył szkołę kasiarzy i zaczął przeżył z uwagi na dawne powiązania z sowieckimi
trudnić się okradaniem. Tak wynika z akt procesu służbami. Już w latach 30. dziennikarz „Tajnego
sądowego, który odbył się w 1904 r. w Kijowie. Detektywa”, opisując jeden z procesów
Czterech mężczyzn oskarżono o napad na tamtejszy Cichockiego, twierdził że był on agentem GPU,
oddział Banku Moskiewskiego. Wśród skazanych które zastąpiło Czeka. Potwierdzać to może fakt, że
znajdował się Cichocki, który otrzymał karę 10 lat po wojnie wrócił do Polski, co stwarzało spore
pobytu w koloni karnej na Syberii. Zwolniono go ryzyko dla weterana armii Andersa. Zmarł w
jednak wcześniej, bo już przed I wojną światową całkowitym zapomnieniu w Warszawie. Na
przebywał na ziemiach polskich.
podstawie jego biografii powstał musical „Hallo
Prawdopodobnie zawarł układ z ochraną i za Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy”, a
skrócenie wyroku uczestniczył we włamaniach do niektóre motywy z jego życia wykorzystano w
niemieckich banków i ich kas pancernych z tajnymi filmie „Vabank”.
(R)
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BEZP£ATNY URLOP A DOP£ATY
Wielu pracodawców, których firmy całkowicie stanęły z powodu wprowadzenia
obostrzeń związanych z szerzeniem się Covid-19, zamiast na urlopy wypoczynkowe,
wysyłało swoich podwładnych na urlopy bezpłatne. Teraz, by móc skorzystać z dopłat
do postojowego, będą musieli ich przywrócić do pracy.
Wielu pracowników nie chciało też korzystać z
przymusowych urlopów wypoczynkowe, skoro
mogli np. skorzystać z zasiłku opiekuńczego jeśli
mają dziecko do lat 8.
Część mogła skorzystać z urlopów wypoczynkowych, choć nie każdy pracodawca zgadzał się
na takie rozwiązanie, bo nie wszyscy przedsiębiorcy
myśleli o poduszce finansowej. Jednym słowem nie
wszystkich pracodawców było stać na zapłacenie
wynagrodzenia urlopowego.
Wprowadzone przepisy tzw. tarczy antykryzysowej idą z pomocą pracodawcom,
wprowadzając dopłaty do wynagrodzeń dla
pracowników na tzw. przestojowym. W przypadku
całkowitego zamknięcia firmy z powodu nakazanej
kwarantanny maksymalne dofinansowanie wynosi
1533,09 zł na pracownika, (tj. 50 proc.
wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus
składki ZUS po stronie pracodawcy od tej kwoty).
Jednak warunkiem skorzystania z pomocy jest
m.in. utrzymanie pracownika w zatrudnieniu. A to
znaczy, że za pracownicy na urlopach bezpłatnych,
którzy pracy nie świadczą, przestojowe czy
postojowego nie otrzymają.
Aby pracodawca mógł skorzystać z tej pomocy
musi przywrócić pracownika do wykonywania
obowiązków. Obie strony umowy będą musiały
podpisać stosowne oświadczanie o zakończeniu
urlopu. Dopiero po zakończeniu urlopu bezpłatnego

pracodawca będzie mógł zgłosić daną osobę do
wniosku o dofinansowanie z tzw. przestojowego.
Kolejna forma wsparcia przewidziana w tarczy
antykryzysowej zakłada wypłatę pieniędzy przez
powiatowe urzędy pracy na wniosek samozatrudnionych i pracodawców zatrudniających nie
więcej niż 250 osób. Wysokość wypłat i czas
trwania wsparcia będą jednak zależały od liczby
zatrudnionych i spadku obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia
2020 r.
W przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników wsparcie postojowe wyniesie
1300 zł w razie spadku obrotów o 30 proc., 1820 zł,
gdy obroty spadną mu o połowę, i 2340 zł, gdy ten
spadek wyniesie aż 80 proc. Świadczenie może być
przyznane na trzy miesiące i będzie wypłacane w
każdym miesiącu. Maksymalnie osoba prowadząca
działalność gospodarczą będzie więc mogła uzyskać
z urzędu pracy 7 020zł.
Po wypłacie dotacji przedsiębiorca będzie
zobowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane
zostało dofinansowanie. W przypadku
niewywiązania się z tego warunku będzie musiał
zwrócić otrzymane dofinansowanie w kwocie
proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia
działalności gospodarczej.
(P)

PREMIERY VOD
„UCIECZKA Z PRETORII”
RPA, rok 1978. Tim (Daniel Radcliffe) i
Stephen (Daniel Webber), dwaj członkowie
zdelegalizowanego Afrykańskiego Kongresu
Narodowego, zostają aresztowani za produkcję i
kolportaż ulotek wzywających do walki z
apartheidem. Po ponadrocznym pobycie w
areszcie sąd skazuje ich na wieloletnie kary
więzienia. Uznani za niebezpiecznych
terrorystów trafiają do zakładu o podwyższonym rygorze w Pretorii. Osadzeni w
fatalnych warunkach, skazani na łaskę i niełaskę
brutalnych strażników, wiedzą, że by przeżyć,
muszą wyrwać się zza krat. Wspólnie z grupą
innych więźniów politycznych zaczynają
opracowywać plan ucieczki.

„W ŚRODKU BURZY”
Walter (Nicolas Cage) po zakończeniu
służby w marines wrócił do rodzinnej Luizjany.
Skrywając wojenne traumy, wiedzie życie u
boku pięknej, młodej żony Fancy. Gdy nagle
pojawia się Buddy, przystojny sąsiad wynajęty
do naprawy ogrodzenia, kobieta od razu zwraca
na niego uwagę. Lubiący sięgać po broń Walter
wyraźnie daje jednak do zrozumienia, czym
grozić może flirt z małżonką. Z powodu
nadciągającego huraganu Buddy musi
przeczekać nawałnicę w jego domu. Nagle ten
składa mu nieoczekiwaną propozycję: 20
tysięcy dolarów za zabicie żony. Jaką grę toczą
między sobą szaleni małżonkowie?

„TOMMASO”
Najnowszy film Abla Ferrary („Zły
porucznik”), będący portretem artysty z czasów
starości. Mieszkający w Rzymie Tommaso
(Willem Dafoe), mężczyzna po pięćdziesiątce,
walczy ze swoimi demonami, a przede wszystkim
z potężnym ego. Chodzi na mityngi AA,
medytuje, pracuje z młodymi aktorami, stara się
być dobrym ojcem i partnerem, ale jego nastroje
zmieniają się nieoczekiwanie i gwałtownie.
Czułość ustępuje atakom złości, bliskość
potrzebie dominacji, późne ojcostwo frustruje.

„POZNAJMY SIĘ JESZCZE RAZ”
Rysownik komiksów Victor (Daniel
Auteuil) nieoczekiwanie dostaje propozycję
nietypowej podróży w czasie. Przyjmuje ją tym
chętniej, bo jego małżeństwo się sypie, a żona

Marianne (Fanny Ardant) w niczym nie
przypomina cudownej dziewczyny, w której
kiedyś się zadurzył. Wybiera więc lata 70., by
znów móc wejść do baru „Belle Epoque”,
bezkarnie zapalić papierosa przy stoliku i z
drżącym sercem czekać, aż w drzwiach pojawi się
rudowłosa, seksowna, niezależna Marianne.
Odtworzona epoka wydaje mu się o wiele
prawdziwsza niż współczesność, w której
wszystko staje się wirtualne.

„OFICER I SZPIEG”
Obsypany nagrodami thriller w reżyserii
Romana Polańskiego przywołujący głośną aferę
polityczną XIX-wiecznej Francji znaną jako
sprawa Dreyfusa. W 1894 t. francuski oficer
Alfred Dreyfus (Louis Garrel) zostaje skazany
na dożywocie za zdradę ojczyzny i zesłany na
wygnanie na Wyspę Diabelską u wybrzeży
Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu
Georges Picquart (Jean Dujardin) wkrótce
odkrywa, że dowody winy w całości
spreparowano. Wbrew swoim przełożonym
postanawia za wszelką cenę ujawnić prawdę.

„1917”
Nagrodzona 3 Oscarami epicka opowieść o
dramatycznych losach żołnierzy. U schyłku I
wojny światowej dwaj brytyjscy szeregowcy
Schofield i Perry otrzymują ogromnie
ryzykowną misję, od której powodzenia zależy
życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za
linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak,
który w świetle nowych informacji nie ma
najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda im
się wykonać zadania, niechybna śmierć czeka
ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata
Schofielda.

„PIESKIE ŻYCIE”
Adaptacja opowiadania kultowego amerykańskiego pisarza Joe Fante. Henri (Yvan Attal)
jest 50-letnim pisarzem i boryka się z kryzysem
twórczym. Mąż aktorki (Charlotte Gainsbourg),
która dla rodziny poświęciła karierę i ojciec czworga
dorastających, więc sprawiających kłopoty dzieci,
wiele lat temu odniósł sukces literacki, którego nigdy
więcej nie powtórzył. Pewnego dnia do jego domu
przybłąkuje się wielki, niezgrabny i trochę
śmierdzący pies, który całkowicie odmienia jego
smutne życie.
(R)

Gorące hutnicze pozdrowienia
z okazji święta Patrona Hutników - św. Floriana

Z okazji
Dnia Hutnika

Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.
Załogom Oddziałów i Spółek zależnych
Związkowcom, Kolegom Hutnikom
i Ich Najbliższym

Naszym niezawodnym Kontrahentom
Kolegom , Przyjaciolom Hutnikom
Kadrze naukowej instytutów badaczych
i uczelni wyzszych
skladamy
najserdeczniejsze zyczenia satysfakcji zawodowej,
spelnienia marzen
a w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
zdrowia i wytrwalosci oraz optymizmu

wraz z życzeniami
zdrowia, spokoju i pomyślności
a także wzajemnego zrozumienia
w trudnym czasie
składa w imieniu
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników
ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

Jacek Zub
Przewodniczący
kr61kr54

Zarząd i Pracownicy
PEDMO SA
kr37

Pracownikom

Z

Huty Czêstochowa
Partnerom i Kontrahentom
Wszystkim Hutnikom

okazji Dnia Hutnika

Obecnym i byłym
Pracownikom Huty Pokój
i Grupy Kapitałowej
Naszym Klientom, Koleżankom i Kolegom Hutnikom
przesyłamy życzenia szczęścia osobistego
powodzenia w życiu zawodowym
pomyślności w realizacji przedsięwzięć
a w tym trudnym czasie
opieki św. Floriana

w dniu zawodowego œwiêta
DNIA HUTNIKA
przekazujê wyrazy uznania
i szacunku dla codziennego trudu
wraz z ¿yczeniami pomyœlnoœci
spokoju w hutniczych rodzinach
oraz wiary w nadchodz¹cy czas
Marek Frydrych
Prezes Zarządu
Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

Zarządy
Grupy Kapitałowej

HUTA POKÓJ SA

S
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Wszystkim Hutnikom
Naszym Partnerom Handlowym
Akcjonariuszom oraz Pracownikom
Grupy Kapitałowej Stalprofil
składamy
najserdeczniejsze zyczenia zdrowia, szczescia
oraz pomyslnosci w zyciu osobistym i zawodowym
Zarząd

. .

kr48

Wyrażając uznanie i szacunek
dla hutniczego trudu

z okazji Dnia św. Floriana
całej Braci Hutniczej Pracownikom, Emerytom i Rencistom Huty,
spółek zależnych i Grupy Kapitałowej Węglokoks
oraz niezawodnym Partnerom biznesowym
życzymy
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
satysfakcji z dokonań zawodowych
a w tym trudnym czasie
spokoju, pogody ducha i dużo zdrowia
Zarząd i Rada Nadzorcza
HUTY ŁABĘDY S.A.

kr57

Z powodu pandemii koronawirusa i wprodzonych obostrzeń sanitarnych
tegoroczne uroczyste obchody Dnia Hutnika zostały odwołane. Dziś
pragniemy przypomnieć jak świętowano w roku ubiegłym to zawodowe święto
w zakładach hutniczych, którego patronem jest św. Florian.
Święty Florian był rzymskim oficerem. chrześcijaninem. Do swojej wiary
publicznie się nie przyznawał. Pochodził z prowincji Lauriacum, która dziś
leży na terenie Austrii. Żył w III wieku, w czasach panowania cesarzy
Dioklecjana i Maksymiana. Obaj należeli do prześladowców chrześcijan.

średniowieczu i w tej formie przetrwał do naszych czasów. Można
przypuszczać, że Florian pierwotnie był czczony jako męczennik.
Nie sposób dziś odkryć i uzasadnić, dlaczego św. Florian stał się
tak popularny w wielu regionach Europy, w tym także w Polsce.
Wydaje się, że nastąpiło tu połączenie pewnych wydarze
historycznych z osobą Floriana. W dawnych wiekach wojna
często była uznawana za klęskę żywiołową, podobną do głodu,
masowej śmierci lub ognia. Ludu potrzebowali więc kultu i osoby z
nim związanej.
Św. Florian został obrany za patrona strażaków i ludzi
związanych z ogniem. Od czasu przywiezienia do Krakowa jego
relikwii kult św. Floriana zaczął się intensywnie rozwijać w
Polsce. Wkrótce ku jego czci postawiono w jednej z dzielnic

Został schwytany przez żołnierzy, którym przyznał się, że też jest
chrześcijaninem. Przyprowadzono go przed namiestnika
cesarskiego, który próbował nakłonić go, aby porzucił wiarę.
Florian tego nie uczynił a rozgniewany namiestnik, aby złamać
jego opór rozkazał go bić kijami. Gdy to nie pomogło, wydał na
niego wyrok śmierci.
Według tego opowiadania, przywiązano mu kamień do szyi i
strącono do rzeki Anisy. Było to prawdopodobnie w dniu 4 maja
304 roku. Jego ciało pochowała pobożna niewiasta o imineiu
Waleria, która ujrzała w śnie umierającego Floriana. Poza tym
skąpym opisem nie ma innych źródeł o życiu św. Floriana, mimo to
jego kult bardzo się rozrósł w Europie. Zdaniem wielu
hagiografów, istnieje zasadnicza różnica między formą tego kultu
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa a tym, który rozwinął się w

Krakowa - zwanej Kleparz, okazałą świątynię. W 1528 roku dzielnica
ta została doszczętnie zniszczona przez pożar, a ocalał jedynie kościół
św. Floriana. Odtąd jeszcze bardziej czczono w całym kraju św.
Floriana jako patrona od ognia i klęsk związanych z powodzią.
Niezależnie od tego, czy życiorys świętego jest oparty na faktach,
czy też został stworzony przez legendę, wiele cech osobowych i sposób
jego postępowania stał się wzorem do naśladowania dla wiernych.
Opowiadanie o życiu świętego jest pełne symboliki, np. woda w rzece,
która wyrzuciła jego ciało, miała symbolizować miłość i miłosierdzie,
tzn. nie mogła strawić ciała niewinnego człowieka. Ten sam symbol
wody odnajdujemy w gaszeniu pożarów. orła. W ikonografii polskiej
natomiast obok św. Floriana znajduje się też bocian, który według
wierzeń jest ptakiem wyczuwającym pożar
i chroniącym od niego.

W Polsce kult św. Floriana pojawił się w związku z
otrzymaniem w 1184 roku przez Kraków części relikwii Świętego.
Nie ma jednak żadnych źródeł potwierdzających dzieje sw.
Floriana . To, co dziś o nim wiemy oparte jest na dziele pt. Passio
Floriani, które z całą pewnością częściowo jest legendą.
Św. Florian urodził się około 250 roku w Ceti. Według
tradycji był urzędnikiem cesarskim w prowincji Noricum (dziś
Austria). Gdy za czasów Dioklecjana zaczęto prześladować tam
chrześcijan, namiestnik cesarski imieniem Aquilinus, będąc
wiernym rozkazom cesarskim, ścigał wyznawców Chrystusa i
wtrącał do więzień. Na wieść o tym, że w miejscowości Laureacum
zostali uwięzieni chrześcijanie, Florian udał się tam,
aby ich wspomagać i pocieszać.

W tym szczególnym

racownikom Walcowni Metali „Dziedzice” i Hutmenu
Grup Kapitałowych Impexmetal i Boryszew
Akcjonariuszom, Kontrahentom
Koleżankom, Kolegom
z branży metali nieżelaznych
z okazji Dnia Hutnika
życzymy
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
bezpiecznej pracy, spełnienia zamierzeń
oraz powodzenia w budowaniu pozycji firm
dla dobra branży i gospodarki

i trudnym czasie
składamy

z okazji branżowego święta
DNIA HUTNIKA I KOKSOWNIKA
Pracownikom Grupy Kapitałowej JSW
Naszym Kontrahentom
Naukowcom z polskich uczelni wyższych i instytutów
Kolegom z branży hutniczej i koksowniczej
serdeczne życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz powodzenia w życiu zawodowym i osobistym

Zarządy i Rady Nadzorcze
HUTMEN S.A. i WM „DZIEDZICE” S.A.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
JSW Innowacje

kr38a/b
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POLSKA METALS Sp. z o.o.

Naszym Pracownikom
Współpracownikom
Kolegom z Grupy Kapitałowej
z okazji Dnia Hutnika

Z okazji branżowego święta
św. Floriana
całej Braci Hutniczej
naszym niezawodnym Kontrahentom
z branży metali nieżelaznych
w tym szczególnym czasie
życzymy
dużo zdrowia
powodzenia w realizacji zadań zawodowych
wszelkiej pomyślności osobistej
oraz szczęścia w hutniczych rodzinach
GLENCORE POLSKA METALS Sp. z o.o.

składamy serdeczne życzenia
zadowolenia z dobrze wykonanej pracy
dalszych skutecznych działań zawodowych
a w życiu osobistym dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
Zarząd
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie
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Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele „Magazynu Hutniczego”, Ogłoszeniodawcy!
W tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie, szczególnie ważne jest poczucie łączących nas więzi i ludzkiej solidarności.
Jako swój obowiązek i zaszczyt traktujemy utrzymywanie z Wami stałych kontaktów i informowanie o sytuacji hutnictwa.
Bardzo dziękujemy za życzliwość i pomoc jakiej nam udzielacie w przekonaniu, że wspólnie przetrwamy czas zarazy, by cieszyć się pełnią życia.
Zespół redakcyjny „MH”

Drodzy Hutnicy
Pracownicy Grupy Cognor

Dziękuję za trud codziennej pracy
i życzę w dniu naszego hutniczego święta
Wam i Waszym Bliskim
rodzinnego szczęścia
satysfakcji z wykonywanej pracy
a także spełnienia zamierzeń
i wiary w pomyślną przyszłość
Przemysław Sztuczkowski
Prezes Zarządu
COGNOR HOLDING
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Z okazji DNIA HUTNIKA
tradycyjne życzenia
dla całej Braci Hutniczej

a w szczególności
Kadrze zarządzającej i Załogom
CMC Poland, ArcelorMittal Poland
Alumetalu, „Ferrostalu” Łabędy
Impexmetal-Aluminium Konin
Celsy Huta Ostrowiec, Hutmenu
Walcowni Metali „Dziedzice”,
Polst-Poland Smelting Technologies
PMN „Bobrek”
oraz Pracownikom
jednostek naukowo-badawczych
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Sieci Badawczej Łukasiewicz:
Instytutu Metali Nieżelaznych
i Instytutu Metalurgii Żelaza

Z okazji Dnia Hutnika
Pracownikom Grupy Kapitałowej oraz
Współpracownikom z branży metali niezależnych
życzymy przede wszystkim
dużo zdrowia i spokoju
oraz szybkiego powrotu do normalności

zdrowia, szczęścia osobistego
sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
i nadzieją na jej kontynuację
składa w imieniu własnym
i pracowników POSW Hermex

Zarząd i Rada Nadzorcza

Adam Czech

Impexmetal S.A.
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Wyrażając uznanie i szacunek dla hutniczego trudu
z okazji Dnia Św. Floriana
całej Braci Hutniczej
zwłaszcza naszym Niezawodnym Klientom
Kolegom i Koleżankom
dziękujemy za dotychczasową
owocną współpracę
z nadzieją na jej zacieśnienie
w bardziej sprzyjających uwarunkowaniach

i życzymy zdrowia
sukcesów zawodowych, bezpiecznej pracy
oraz satysfakcji z dokonań i pomyślności w życiu osobistym
Zarząd i Pracownicy
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Szczególne słowa
podziękowań
kieruję do załogi naszej Spółki
i Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce
za efektywną i rzetelną pracę
w tym trudnym czasie
wraz z życzeniami
zdrowia oraz szczęścia w rodzinach
Józef Siwiec
Prezes Zarządu
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