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 Tak można by najogólniej określić problematykę XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 
który odbył się w  dniach 2-4 września 2020 roku w Katowicach w formie hybrydowej z udziałem 
przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu polskiego, ekspertów i menedżerów wielu dziedzin 
gospodarki, w tym przemysłu stalowego. Wśród wielu kluczowych dla rozwoju polskiej i europejskiej 
gospodarki problemów był dotyczący neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. 

 „MH”: Panie Prezesie! Trwają 
podsumowania I półrocza 2020 
roku, które dla wielu firm było 
okresem ciężkiej wytężonej pracy 
ze względu na pandemię oraz jej 
skutki dla gospodarki. Proszę o 
podsumowanie tych 6 miesięcy.
 K.Kasprzycki: Ferrum S.A. jest 
spółką hutniczą notowaną od roku 
1997 na giełdzie w Warszawie i przed 

opublikowaniem oficjalnych danych 
nie mogę ich upubliczniać. Ogólnie 
rzecz ujmując mogę stwierdzić, że 
spółka w pierwszym półroczu 2020 
była dobrze zabezpieczona poprzez 
kontrakty realizowane dla Gaz-
Systemu, które podpisywaliśmy w 
roku ubiegłym. Dało to nam duży 
komfort i możliwości przetrwania bez 
większych zawirowań, tego trudnego 
dla wielu firm okresu.

STALE

OFERTÊ 
 Podczas kongresu Frans Timmer-
mans wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej odpowiedzialny za 
wprowadzenie Green Deal przy-
pomniał, że „mija dziesięć miesięcy od 
prezentacji Europejskiego Zielonego 
Ładu. To połączenie polityk mających 
podjęcie ważnych wyzwań ku 
utrzymaniu bioróżnorodności i ochrony 
środowiska. Ale mamy wiele więcej do 
zaoferowania. Zielony Ład to także 

ważne zobowiązanie dla Katowic i 
całego regionu, aby to była sprawie-
dliwa transformacja, aby region nie 
został w tyle. Musimy doprowadzić do 
tego, aby wszystkie regiony węglowe 
były do tego przygotowane. Nie ma 
możliwości odejścia od transformacji 
energetycznej, rozmawiamy o tym z 
regionami i one to rozumieją. W Polsce 
jest duży potencjał do rozwoju 
technologii wodorowych, biogazu i 

morskiej energetyki wiatrowej. Jeszcze 
w 2020 r. Komisja Europejska 
przedstawi strategię rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej. Polska to kraj 
inżynierów, jest tu wiele aktywów i 
możliwości. To nie oznacza, że 
transformacja energetyczna jest 
łatwa. Musimy zakasać rękawy i 
wziąć się do pracy”.

  2 września 2020  w Warszawie po raz pierwszym w 
tym roku po przerwie spowodowanej pandemią 
obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych 
Metalowców i Hutników w Polsce. Przybyłych powitał 
przewodniczący Mirosław Grzybek, a wśród nich 
uczestniczącą po raz pierwszy w Radzie Marię 
Poziomek przewodniczącą Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Celsa „Huta Ostrowiec” 
i księgową tejże organizacji Malwinę Gierczak. 
 Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy 
zmarłego w lipcu Marka Kwaskiewicza długoletniego 
członka Rady Federacji i przewodniczącego Związku 
Zawodowego Metalowcy w Milmet-Timken w 
Sosnowcu. Następnie zebrani przeanalizowali i przyjęli 
uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, 
zatwierdzając bilans za rok 2019 oraz przyjęli preliminarz 
budżetowy na rok bieżący.

W debacie na temat sytuacji w hutnictwie udział wzięli (od lewej): Jerzy Bernhard prezes Stalprofilu, 
Marek Frydrych prezes Sunnigwell International, Marek Serafin prezes Koksowni Częstochowa Nowa, 

Tomasz Ślęzak członek zarządu ArcelorMittal Poland i zdalnie Stefan Dzienniak prezes HIPH.

 

 „MH”: Pani Przewodnicząca w 
sierpniu odbyło się posiedzenie rady 
miasta Świnoujście zwołane na 
prośbę związków zawodowych. Jaka 
była przyczyna tego nadzwy-
czajnego posiedzenia władz miasta?
 A.Stawicka: 20 sierpnia rada 
miasta zwołała nadzwyczajne posie-
dzenie, które ze względów na pande-
mię odbyło się w amfiteatrze w 
Świnoujściu. To spotkanie włodarzy 
miasta, radnych, związków zawodo-
wych i ludzi, którym bliska sercu jest 
stocznia, miało charakter, można 
powiedzieć interwencyjno-informa-
cyjny, gdyż stoimy na skraju przepa-
ści. Przepaści, do której chce nas 
zepchnąć zarząd spółki. 

ROZMOWA „MH” 
 Z ANETĄ STAWICKĄ 

PRZEWODNICZĄCĄ OKRĘGU 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

FEDERACJI ZZ  METALOWCÓW 
I HUTNIKÓW W POLSCE 

I PRZEWODNICZĄCĄ 
MZZ PRACOWNIKÓW 
STOCZNI „GRYFIA” 
W ŚWINOUJŚCIU.

 Jastrzębska Spółka Węglowa największy 
producent węgla koksowego w Unii Europejskiej 
zakończyła pierwsze półrocze 2020 stratą netto w 
wysokości 973 mln zł wobec 547,5 mln zł rok zysku 
wcześniej. Niższe o jedna czwartą były też przychody, 
które wyniosły 3 mld 453,7 mln zł. 
 Spółka tłumaczy to niższymi o 29,7 proc. 
przychodami ze sprzedaży węgla i niższymi o 26,8 proc. 
przychodami ze sprzedaży węgla koksowego. W 
omawianym okresie spadły o 27 proc. również przychody 
ze sprzedaży koksu, które wyniosły 1 mld 511,8 mln.
 Jastrzębska Spółka Węglowa będzie starała się 
odrobić spadek produkcji z II kwartału, a wynikający z 
pandemii. Jak powiedział podczas wideokonferencji 
prezes spółki  Włodzimierz Hereźniak „Robimy 
wszystko, by odzyskać produkcję, którą utraciliśmy w 
drugim kwartale”. Dodał również, że spółce towarzyszy 
nadal niepewność związana z potencjalną drugą falą 
epidemii. 

PRAWIE 1 MILIARD STRATY PO I PÓ£ROCZU

I LICZY NA PIENI¥DZE Z TARCZY

NADAL NIE MA WARUNKÓW
NA URUCHOMIENIE WIELKIEGO PIECA

 Podczas hutniczej debaty na XII Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach dyskutowano na temat sytuacji 
krajowego i unijnego sektora stalowego, który przeżywa poważny 
kryzys spotęgowany koronawirusem. W lipcu spadek produkcji 
hutniczej w Polsce w porównaniu do lipca 2019 roku wyniósł 
prawie 22 proc., a w ciągu 7 miesięcy wyprodukowano 4,6 ml ton 
stali, co oznacza spadek o 17 proc. 
 Na pytanie prowadzącego debatę o możliwości ponownego uruchomienia 
wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland dyrektor 
energii i ochrony środowiska, członek zarządu koncernu Tomasz Ślęzak 
stwierdził, że w najbliższym czasie nie widzi takiej możliwości, bo warunki 
rynkowe nie poprawiły się na tyle, by było to opłacalne.

DOBRE WYNIKI 
W TRUDNYM CZASIE

NASZA ROZMOWA

STALPROFIL S.A.
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O SYTUACJI W PRZEMYŒLE
 I JEGO PERSPEKTYWACH  

  Huty Miedzi Głogów i Legnica przystąpiły do 
prestiżowego programu Copper Mark. Oddziały 
KGHM przejdą teraz weryfikację dotyczącą m.in. 
efektywnego i zgodnego z najwyższymi standar-
dami zarządzania produkcją, czy też wpływu 
produkcji miedzi na środowisko. 
 Inicjatywa Copper Mark demonstruje również wkład 
przemysłu miedziowego w realizację światowych celów 
zrównoważonego rozwoju.
 - Tym samym potwierdzimy, że huty Polskiej Miedzi 
spełniają najwyższe światowe standardy. Produkcja 
miedzi w Spółce odbywa się w sposób zrównoważony, 
odpowiedzialny, z poszanowaniem nie tylko prawa 
krajowego, ale również najlepszych międzynarodowych 
praktyk z zakresu m.in. odpowiedzialnego łańcucha 
dostaw. Stale doskonalimy nasze procesy produkcyjne – 
powiedział Marcin Chludziński prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.
 

.W okresie światowej pandemii i kryzysu ekonomicznego (...) nakładanie nowych ceł podniesie koszty dla producentów i 
konsumentów oraz zaszkodzi swobodnej wymianie handlowej. Jednocześnie zadeklarowała również wsparcie rządu dla 
pracowników kanadyjskiego sektora aluminiowego, w którym pracuje około 10 tys. osób.
 Podobne działania były już podejmowane w 2018 roku, gdy Donald Trump wprowadził cła na stal i aluminium. Kanada 
jest czwartym na świecie producentem aluminium. 
 W 2017 i 2018 r. USA prowadziły z Kanadą swoistą wojnę handlową, nakładając m.in. cła na import kanadyjskiej stali i 
aluminium. 

W maju 2018 r. USA nałożyły 25 proc. cła na kanadyjską stal i 10 proc. cła na kanadyjskie aluminium. Kanada wprowadziła 
wówczas własną listę karnych ceł na produkty amerykańskie o łącznej wartości 16,6 mld dolarów kanadyjskich. 
Kanadyjskie stowarzyszenie producentów aluminium (AAC) poinformowało kilka dni temu, że eksport w czerwcu spadł o 
16 proc. a w lipcu - o kolejne 40 proc. Kanadyjski i amerykański rynek aluminium jest mocno zintegrowany, bilateralna 
wymiana produktów aluminiowych miała w ostatnich latach wartość średnio 11,1 mld dolarów kanadyjskich rocznie, zaś z 
ponad 162 tys. miejsc pracy w amerykańskim sektorze aluminiowym, 97 proc. zależy w dużym stopniu od importu 
aluminium z Kanady.

DOKOŃCZENIE NA STR.2

XII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

DOKOŃCZENIE NA STR.3
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ROZMOWA „MH”
Z KRZYSZTOFEM 
KASPRZYCKIM

 PREZESEM ZARZĄDU
 FERRUM S.A. 

W KATOWICACH

NIE DOPUŒCIMY 
DO ZAMKNIÊCIA
NASZEJ STOCZNI

CIĄG DALSZY  NA STR. 4-5

 Stalprofil odnotował 12,56 mln zł skonso-
lidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 9,48 mln 
zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 Zysk operacyjny w I półroczu 2020 wyniósł 21,49 mln zł 
wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej, skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 87 mln złotych do 
749,35 mln złotych.
 Jak czytamy w raporcie: (…) pandemia nie ma istotnego 
wpływu na utrzymanie ciągłości działalności Grupy 
Kapitałowej. Zarząd STALPROFIL SA oraz zarządy spółek 
Grupy nie widzą zagrożenia dla kontynuowania działalności 
przez poszczególne spółki Grupy. Niemniej, przedłużające 
się oddziaływanie pandemii na gospodarkę i dodatkowo 
istniejące ryzyko powstania jesienią br. drugiej fali zacho-
rowań na COVID-19, może pogorszyć sytuację na rynku, co 
w konsekwencji może spowodować negatywne skutki finan-
sowe i organizacyjne w Grupie Kapitałowej STALPROFIL 
S.A. w przyszłości.

JAK SPROSTAÆ WYZWANIOM NOWEJ
RZECZYWISTOŒCI I SKUTKOM PANDEMII?

POSIEDZENIE RADY FEDERACJI

XII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY
JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
I SKUTKOM PANDEMII?

POSZERZAMY

 Najważniejsze centrale związkowe w Unii 
Europejskiej porozumiały się co do zasad 
europejskiej pensji minimalnej. Wkrótce sprawą 
ma zająć się Komisja Europejska, która przygotuje 
dyrektywę. Będzie ona wiążąca dla wszystkich 
krajów UE, w tym dla Polski.
  Na początku września nad propozycją Komisji 
głosowała Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych. Za przyjęciem stanowiska oddano 85 
proc. głosów, przeciwko było 11 proc., a wstrzymało się 
od głosu 4 proc.. Wprowadzenie europejskiej pensji 
minimalnej to postulat Ursuli von der Leyen szefowej 
Komisji Europejskiej, która na początku swojego 
urzędowania złożyła taką obietnicę.
 Stanowisko zostało przyjęte w ramach drugiej fazy 
konsultacji Komisji z partnerami społecznymi, która 
dotyczyła formy w jakiej powinny zostać wprowadzone 
godne płace w Europie oraz ile powinny wynosić. 

DOKOŃCZENIE NA STR.7
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NEWS

  Jest to kwestia pojemności rynku, poziomu 
wykorzystania mocy wytwórczych w całej grupie 
oraz kosztów, które niestety w Krakowie są 
najwyższe. Podyktowane jest to względami 
regulacyjnymi, polityką naszego rządu, wysokimi 
cenami energii. Jeżeli pomyślimy, że od stycznia 
2021 roku możemy zacząć płacić ciężki haracz, 
kilkadziesiąt a może i znacznie więcej milionów 
złotych z tytułu opłaty mocowej, to również zasta-
nawiamy się, czy to uruchomienie ma sens ekono-
miczny. Słyszymy o jakimś projekcie likwidacji 
tzw. obliga giełdowego w obrocie energią. To w 
naszym przekonaniu nic dobrego nas nie czeka. Z 
całą stanowczością chcę podkreślić, że temat 
Krakowa nie jest zamknięty. Instalacja jest utrzy-
mywana w gotowości. Ludzie są częściowo na 
postojowym, częściowo pracują na innych stano-
wiskach. Jeżeli pojawią się sprzyjające warunki z 
całą pewnością ten piec ponownie uruchomimy – 
stwierdził dyrektor Tomasz Ślęzak. 
 Przypomnijmy, że w roku ubiegłym w maju 
zarząd ArcelorMittal Poland poinformował o 
planach wygaszenia wielkiego pieca w krakow-
skim oddziale. Po manifestacjach i naciskach 

strony społecznej ostateczna decyzja została 
odroczona. Stalownię  i piec wygaszono dopiero 
w październiku. 
 W styczniu 2020 roku w krakowskim 
magistracie odbyła się sesja rady miasta 
poświęcona sytuacji huty i ludzi w niej 
pracujących. Wówczas działacze związkowi 
zauważyli tlącą się nadzieję na powrót ludzi do 
normalnej pracy i ponowne uruchomienie części 
surowcowej w Krakowie. Plany te miały się ziścić 
już w marcu. Przyszła pandemia i załamanie 
rynku. Słaba koniunktura nadal się utrzymuje, a 
hutnicy tracą nadzieje na powrót do normalnej 
pracy. Część z nich rezygnuje, co może w 
przyszłości doprowadzić do perturbacji związa-
nych z restartem wielkiego pieca. 
 Jak zaznaczył Tomasz Ślęzak  „ludzie w 
takich okresach problematycznych, jak ten 
związany  z epidemią, kiedy musieliśmy się 
zreorganizować odchodzą. Znaczna liczba 
naszych pracowników przechodzi na emerytury. 
Zawód hutnika nie jest łatwy i przyjemny. 
Młodych może nam zabraknąć, bo kierunki 
hutnicze na uczelniach wyższych nie są popularne 
i studentów tam brakuje”. 

 KGHM stanął na wysokości 
zadania i zapewnił bezpieczeństwo 
pracownikom podczas pandemii - tak 
działania firmy ocenili eksperci 
podczas kolejnych obrad Rady 
Medycznej. Autorytety świata nauki i 
medycyny oraz przedstawiciele kadry 
zarządzającej KGHM przyjrzeli się 
aktualnej sytuacji zdrowotnej w firmie.
 Jak stwierdzili eksperci KGHM zdaje 
egzamin w tych trudnych czasach.
 - Jesteśmy w dobrej sytuacji w firmie, 
mimo że wiemy, jakie jest zagrożenie. Znamy 
ryzyko, ale mamy przekonanie, że nasze dzia-
łania mają sens i przynoszą efekty. I są to dzia-
łania wypracowane również dzięki wskazaniom 
ekspertów z Rady Medycznej  -  powiedział prezes 
KGHM Marcin Chludziński, inaugurując 
obrady Rady Medycznej.
 KGHM dba zarówno o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników, jak i o 
produkcję. Sytuacja w firmie jest w pewnym 
stopniu barometrem dla krajowej gospodarki.
 - Jako jedna z niewielu spółek w Polsce 
pracujemy i utrzymujemy produkcję. Jest to 
niezwykle ważne, również dla Polski. 
Kondycja KGHM ma przecież przełożenie na 
sytuację gospodarczą w kraju - zauważył 
wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach. 
 Wiceprezes zapewnił również, że 
„utrzymujemy i wzmacniany nasze działania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
pracownikom”.
 Sukcesy produkcyjne KGHM Polska 
Miedź S.A. podkreślił wiceprezes ds. rozwoju, 
Adam Bugajczuk.
 - Pomimo pandemii koronawirusa tysiące 
ludzi codziennie podejmuje pracę w KGHM 
S.A. Dzięki nim spółce udaje się podtrzy-
mywać produkcję i sprzedaż miedzi. Co 
więcej, spośród 15-stu największych produ-
centów z naszej branży, tylko trzy firmy zdołały 
podwyższyć produkcję w tym trudnym czasie. 
W tej trójce jest KGHM - powiedział 
wiceprezes.
 Adam Bugajczuk zaznaczył również, że 
KGHM nie tylko utrzymuje wprowadzone 
procedury, ale również je rozszerza: Liczba 
kamer termowizyjnych do zdalnego pomiaru 
temperatury ciała wchodzących na teren 
zakładów pracowników wzrosła do 30-stu. 
Nowe urządzenia pojawiły się w punktach, 
gdzie do tej pory pomiaru temperatury 
dokonywano ręcznymi termometrami.
 Przedmiotem obrad Rady było również 
przygotowanie się na drugą falę koronawirusa.
 - Jednym z zaleceń związanych z przygo-
towaniem się na tzw. drugą falę zakażeń 
covidem może być zaszczepienie pracow-
ników na grypę. Powinno się to dziać wśród 
pracowników służby zdrowia, ale też w 
kluczowych zakładach dla Polski, takich jak 
KGHM - zalecił prof. Andrzej Horban, 
krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych.
 W ciągu ostatnich miesięcy do Rady 
Medycznej dołączyli wybitni specjaliści w 
kwestiach zdrowia: pułkownik doktor Adam 
Ziemba – dyrektor Wojskowego Instytutu 
Higieny i Epidemiologii, pułkownik magister 
Joanna Spurek – szefowa Wydziału w 
Wojskowym Instytucie Higieny i Epide-
miologii oraz doktor Artur Mazura – prezes 
Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji.
 Rada Medyczna KGHM Polska Miedź 
S.A. została powołana w 2019 roku. W jej skład 
wchodzą lekarze, naukowcy i przedstawiciele 
kadry zarządzającej KGHM. Wspiera i inicjuje 
wszelkie działania KGHM oraz Fundacji 
KGHM w zakresie szeroko zakrojonych 
działań lokalnych na rzecz zdrowia pracow-
ników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego 
oraz województwa dolnośląskiego.

180 MILIARDÓW 
STRAT

I ODMRA¯ANIE 
GOSPODARKI 

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

 Komentując osiągnięte wyniki zarząd 
ZM „ROPCZYCE” pod przewodni-
ctwem prezesa Józefa Siwca stwierdził, 
iż  „Rok 2020 jest okresem szczególnym 
w historii funkcjonowania współ-
czesnego przemysłu.  Pandemia 
wywołana przez Covid-19 na stałe 
zaznaczyła swoją obecno-ść na rynku 
światowym, istotnie wpływając na zasady 
funkcjonowania poszczególnych obsza-
r ó w  g e o g r a f i c z n y c h  o r a z  
zlokalizowanych na nich podmiotów 
gospodar-czych. Zakłady Magnezy-towe 
„Ropczyce” S.A. funkcjonując w branży 
producentów materiałów ogniotrwałych 
w sposób bezpośredni odczuwają 
skutki panującej pandemii.  
 Wpływ Covid-19 przekłada się na 
dalszą, istotną redukcję poziomów 
produkcji w branżach obsługiwanych 
przez spółkę. Z drugiej strony pozytyw-
nym wymiarem wpływu pandemii na 
szeroko rozumiany przemysł jest większa 
otwartość potencjalnych partnerów 
handlowych na alternatywne rozwiązania 
dające wymierną optymalizację kosztową. 
 Sumaryczny wpływ wskazanych 
czynników przełożył  się na wygenerowa-
nie przez Grupę Kapitałową „ROPCZYCE”
 w I półroczu 2020 sprzedaży na poziomie 
155,7 mln złotych tj. o 14,7 proc. niższej 
od tej z analogicznego okresu roku 2019. 
 W okresie sprawozdawczym spółka 
odnotowała przykład negatywnego 
wpływu Covid-19 na warunki współpracy 
z wybranymi partnerami biznesowymi na 
świecie. Zdarzały się wstrzymania 
odbiorców niektórych projektów. U wielu 
klientów, głównie zagranicznych, miał 
miejsce spadek produkcji, a tym samym 
spadek zapotrzebowania na wyroby 
ogniotrwałe. 
 W minionych miesiącach w euro-
pejskim przemyśle żelaza i stali, który jest 
naszym głównym segmentem działal-
ności, obserwowaliśmy duże ograni-
czenia produkcyjne na niespotykaną 
dotąd skalę, głównie z powodu hamującej 
produkcji w branży motoryzacyjnej i 
przemyśle maszynowym. 9 proc. spadek 
sprzedaży w tym sektorze udało nam się 
częściowo zniwelować zwiększeniem 
przy-chodów w segmencie hutnictwa 
metali nieże-laznych, gdzie zanoto-

waliśmy prawie 50 proc. wzrost 
sprzedaży. 
 Poprawa wyników  w drugim 
kwartale 2020 rok dobitnie pokazuje 
skuteczność konsekwentnie realizo-
wanej strategii 4D. (…).
 Wyniki uzyskane przez spółkę w 
okresie pierwszych sześciu mie-sięcy 2020 
roku, mimo bezprece-densowego okresu w 
światowej gospo-darce, nie odbiegają 
znacznie od ustalonych założeń 
wolumenowych.
 Jak czytamy w sprawozdaniu „W 
pierwszym półroczu 2020 roku zrealizo-
wano sprzedaż dla Hutnictwa Żelaza i 
Stali na poziomie 74,9 mln zł. Jest to 
poziom zbliżony do zakładanego w 
budżecie sprzedaży spółki na ten okres i 
jednocześnie o 9,1 proc. niższy od 
sprzedaży ubiegłorocznej. Kurczący się 
popyt dotychczasowych odbiorców 
uzupełniany był dostawami testowymi na 
nowe kierunki. 
 Podsumowując wyniki sprzedaży 
uzyskane przez spółkę w I półroczu 2020 
roku podkreślić należy skuteczność 
prowadzonych działań. W kontekście 
niekorzystnej sytuacji makroekono-
micznej oraz wyników uzyskiwanych 
przez innych producentów materiałów 
ogniotrwałych, osiągnięte wyniki należy 
ocenić pozytywnie. W warunkach 
obiektywnych ograniczeń logistycznych 
spółka nie zmienia przyjętych planów i w 
kolejnych miesiącach zaklada dalszą 
ofensywę rynkową w poszukiwaniu 
nowych obszarów współpracy”. 
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PREZES ARCELORMITTAL POLAND

NIE PODJÊTO ¯ADNYCH DECYZJI 

 W przesłanym PAP 
komentarzu prezes Marc De 
Pauw stwierdził, że plano-
wane uruchomienie wiel-
kiego pieca i stalowni w 
pierwszym kwartale tego 
roku, pokrzyżowała pan-
demia, której wpływ na 
europejski sektor stalowy 
jest ogromy
 - Obecnie nie jesteśmy 
w stanie określić, kiedy 
popyt na stal wróci do 
poziomów sprzed pandemii. 
Decyzję o uruchomieniu 

instalacji podejmiemy, kie-dy 
produkcja w Krakowie będzie 
opłacalna, a o opłacalności w tej 
chwili niestety nie możemy 
mówić" - zaznaczył prezes pod-
kreślając, że europejski przemysł 
stalowy mierzy się z wieloma 
wyzwaniami, które wpływają na 
konkurencyjność branży, a 
ArcelorMittal od kilku lat 
postuluje wprowadzenie węglo-
wej opłaty wyrównawczej, która 
stworzyłaby równe warunki 
konkurowania, a także pomo-
głaby w dekarbonizacji sektora.

 - Dodatkowo w Polsce mamy do czy-
nienia z wysokimi cenami energii elektry-
cznej, które jeszcze wzrosną po tym, jak w 
przyszłym roku wejdzie w życie rynek 
mocy - to kolejny koszt, który negatywnie 
wpłynie na naszą pozycję konkurencyjną - 
dodał Marc De Pauw.
 Przypomnijmy, że wielki piec i stalow-
nia w Krakowie zostały zatrzymane w 
październiku ubiegłego roku ze względu na 
słabnący popyt oraz pogarszające się 
warunki rynkowe w Europie. Część 
pracowników przeszła do pracy na inne 
wydziały, część pracuje w dąbrowskim 
oddziale, a pozostali są na postojowym.

 Związek Zawodowy „Sierpień 80” działający w ArcelorMittal Poland ogłosił w ubiegłym 
tygodniu, że otrzymał informacje wskazujące, iż wielki piec w krakowskim oddziale koncernu 
nie zostanie uruchomiony. W stanowisku czytamy, że „prawdziwym powodem decyzji 
koncernu Mittala nie jest ogólnoświatowa pandemia, lecz zaostrzająca się samobójcza 
polityka klimatyczna Unii Europejskie”. W odpowiedzi na tak  prezes ArcelorMittal Poland 
Marc De Pauw stwierdził, że koncern nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie.

NADAL NIE MA WARUNKÓW 
NA URUCHOMIENIE...

 Komisja Europejska 
zaznaczyła, że wykaz 
surowców krytycznych 
zaktualizowano, aby uw-
zględnić ich zmieniające się 
znaczenie gospodarcze i 
wyzwania związane z ich 
dostawami w oparciu o 
zastosowanie przemysłowe.
 Zgodnie z definicją 
surowce strategiczne to 
takie, które są niezbędne 
dla harmonijnego i zrówno-
ważonego rozwoju gospo-
darczego wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej.
 Ogłoszenie ich listy to 
jedna z najbardziej wycze-
kiwanych decyzji Komisji 
Europejskiej. Zestawienie 
aktualizowane jest co trzy 

lata, począwszy od 2011 r.  W 
2014 r. za jeden z 20 surowców 
strategicznych został uznany 
węgiel koksowy. 
 Podczas aktualizacji w 
2017 r. jego miejsce było 
zagrożone, ale dzięki inter-
wencji JSW  został warunkowo 
wpisany na listę, którą rozsze-
rzono do 27 pozycji. Najnowsze 
zestawienie zawiera 30 surow-
ców. Utrzymanie w nim węgla 
koksowego to sukces dla 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
 Węgiel koksowy utrzy-
many na liście surowców 
krytycznych UE! To świetna 
wiadomość - główny jego 
producent w UE to nasza 
Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Bez tego węgla nie ma stali 

kluczowej dla energetyki wiatrowej, 
przemysłu kolejowego czy motory-
zacyjnego, a więc - wielu miejsc pracy. 
Cieszę się, że się udało! - napisał na 
twitterze były premier i przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzy Buzek.
 Bruksela dążąc do zero emisyjności 
europejskich gospodarek ma problem z 
paliwami kopalnymi, w tym z węglem 
koksowym, który jest potrzebny do 
produkcji koksu, a ten do produkcji 
stali. Jednak jak wszystkie paliwa 
kopalne węgiel koksowy jest na 
cenzurowanym, z drugiej strony 
niskoemisyjne technologie nie mogą 
się bez niego obyć. Bo bez stali nie 
zbuduje się turbin wiatrowych, które 
stanowią ważne ogniwo energetyki 
odnawialnej. 

 Od kilku miesięcy nurtowało nas pytanie – Czy węgiel koksowy znajdzie się na nowej 
liście surowców krytyczny Unii Europejskiej. 3 września Komisja Europejska ogłosiła 
zaktualizowaną listę 30 krytycznych surowców, na której utrzymany został węgiel koksowy. 
Do wykazu dodano lit, który wchodzi w skład m.in. baterii do samochodów elektrycznych.

PONOWNIE NA LIŒCIE SUROWCÓW KRYTYCZNYCH
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ź Fuzja dwóch niemieckich koncernów 
hutniczych Thyssenkrupp i Salzgitter 
zostałaodrzucona przez prezesa zarządu 
Salzgitter Heinza Jörga Fuhrmanna. Jak 
donosi S&P. Global Platts prezes stwierdził , 
że połączenie nie przyniesie żadnych 
„korzyści”, bo firma nie zostanie znaczącym 
graczem na globalnym rynku.
  Kierownictwo Salzgitter wielokrotnie 
podkreślało potrzebę konsolidacji na euro-
pejskim rynku stali ze względu na nadwyżki 
mocy produkcyjnych i stale słabnący popyt. 
Jak podkreślił prezes obecnie nie ma planów 
współpracy pomiędzy dwoma koncernami, 
ale Salzgitter będzie „otwarty”.
ź  Rynek stali silnie się ożywia po 
spadkach wywołanych pandemią Covid-
19 obserwowanych wiosną, ale producenci 
stali nie powinni zbyt wcześnie ponownie 
uruchamiać pieców i wywierać presji – 
uważają eksperci z Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Eksporterów i Produ-
centów Prętów Zbrojeniowych.
 Jak informuje Stowarzyszenie „Centra 
usługowe w Europie i Stanach Zjedno-
czonych mają mało zapasów i przy 
jakichkolwiek oznakach wzrostu popytu, 
zapasy te są uzupełniane po podwyżkach 
które nastąpiły  po wzroście cen surowców. 
Ten trend jest korzystny dla tych którzy 
zrobili zapasy, jednak firmy serwisowe, które 
zakontraktowały dostawy kilka miesięcy 
temu po niskich cenach, a nie mają stali na 
magazynach mogą mieć problemy”.
ź Pomimo spekulacji o możliwości zer-
wania umowy dzierżawy włoskiej huty Ilva 
przez ArcelorMittal spółka prowadzi prace 
konserwacyjne i remontowe. Zakończyła 
wymianę wydechów konwertera nr 2 pod-
czas sierpniowej przerwy letniej – donosi 
serwis Kallanish. Do wykonania tej skompli-
kowanej 26 tonowej instalacji zatrudniono 
pracowników działu utrzymania ruchu oraz 
wykonawców z rejonu Tarentu. 
 Trwają również rozmowy między 
rządem Włoch, a ArcelorMittal w celu 
utrzymania włoskich inwestycji i przetr-
wania obecnego kryzysu popytowego. Firma 
przedłuży tymczasowe zwolnienia większo-
ści swoich pracowników w Taranto o kolejne 
dziewięć tygodni. Rząd przyznał przedłu-
żenie zwolnień wszystkim włoskim firmom 
w odpowiedzi na kryzys pandemiczny. Tym-
czasem związki zawodowe są zanie-
pokojone, że huta nadal pracuje na minimum. 
Z prognoz wynika, że ArcelorMittal Italia 
może w 2020 roku wyprodukować poniżej 4 
mln ton stali.
ź Jak informuje Kallanish Steel Arcelor-
Mittal jeszcze we wrześniu chce urucho-
mić wielki piec nr 1 w zakładach Fos-sur-
Mer w południowej Francji, który został 
zatrzymany pod koniec marca w odpo-
wiedzi na spadek popytu spowodowany 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa w 
Europie. Piec ma osiągnąć pełne zdolności 
w przeciągu kilku tygodni od uru-
chomienia.
 Koncern potwierdził również ponowne 
uruchomienie pieca w północnej Hiszpanii. 
Większość zdolności przywróconych do 
eksploatacji ma zrekompensować spadek 
produkcji wynikający z zatrzymania pieca w 
belgijskich zakładach w Gandawie.
ź Severstal Distribution dostarczy 30 tyś. 
ton prętów zbrojeniowych A600C do 
budowy instalacji gazu skroplonego Arctic 
LNG 2. „Armandorma” to pręt zbroje-
niowy ze stopu o wyjątkowej kombinacji 
wytrzymałości i ciągliwości. Może być 
stosowany w konstrukcjach pracujących w 
temperaturach do -100 ° C oraz na 
obszarach o niestabilnej glebie nasyconej 
wodą - przedstawiciele Severstal Distri-
bution.                                                      (P)
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 Opinia publiczna 
wstrząśnięta została 
wiadomością o otruciu 
lidera rosyjskiej opo-
zycji Aleksieja Nawal-
nego zabójczą subs-
tancją, do której dostęp 
ma wyłącznie rosyjskie 
państwo.
 Tym samym Rosja złamała międzynarodową 
konwencję o zakazie stosowania broni chemicznej. 
Nowiczok, bo tak nazywa się ów środek, powstał w radziec-
kich laboratoriach, a później był doskonalony w ramach 
ulepszania arsenału broni masowego rażenia. W 2017 roku 
Kreml zapewnił, że ostatecznie zlikwidował wszystkie swoje 
zasoby nowiczoka.
 Rok później agenci rosyjskiego wywiadu użyli tego 
środka na terenie Wielkiej Brytanii, próbując otruć swego 
byłego kolegę Siergieja Skripala i jego córkę. Sprawa stała się 
bardzo głośna, posypały się protesty i na tym się skończyło. 
Czy tym razem będzie inaczej? Bo podobnie jak w przypadku 
kilku innych morderstw Moskwa wypiera się wszystkiego. 
Choć nie ma właściwie wątpliwości, że Nawalny został otruty 
nowiczokiem. Sam fakt otrucia stwierdzili rosyjscy lekarze na 
Syberii, choć później próbowali się z tego wycofać. Natomiast 
potwierdziły to badania ekspertów Bundeswehry po 
przewiezieniu opozycjonisty do Berlina.

Kanclerz Angela Merkel zareagowała bardzo zdecy-
dowanie, stwierdzając: Pojawiają się teraz bardzo poważne 
pytania, na które tylko rząd rosyjski może i musi 
odpowiedzieć. Głosy potępienia zbrodni popłynęły z siedziby 
NATO i UE. Rozpoczęła się dyskusja na temat, w jaki sposób 
można wymóc na Rosji przeprowadzenie śledztwa i ukaranie 
winnych. Eksperci zaproponowali zastosowanie sankcji, w 
tym ograniczenie działalności rurociągu Nord Stream 2 
i uderzenie w rosyjskie siatki szpiegowskie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wzywał 
Moskwę do odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące 
sprawy. Jednak rosyjscy śledczy nie widzą podstaw do 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 Spodziewano się, że podobnie jak Niemcy, także 
Waszyngton zajmie zdecydowane stanowisko. Tymczasem 
prezydent Donald Trump tak ocenił całą sytuację: Nie wiem 
dokładnie, co się stało. Ale myślę, że to tragiczne, straszne i nie 
powinno się zdarzyć (…) To ciekawe, że wszyscy zawsze 
wspominają Rosję. Nie mam nic przeciwko temu, ale myślę, 
że w tej chwili prawdopodobnie Chiny są państwem, o którym 
powinniśmy mówić o wiele więcej.
 Zdecydowane poparcie dla stanowiska Niemiec wyraził 
brytyjski minister spraw zagranicznych Domini Raab: Użycie 
boni chemicznej w takim kontekście jest zwykłą gangsterką, a 
Rosja ponosi odpowiedzialność za to, by nigdy jej nie używać 
i by nikt inny jej nie użył.
 Co na to Rosja? Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow 
stwierdził: Nie ma żadnych oskarżeń i nie ma powodu, by 
oskarżać państwo rosyjskie. Nie jesteśmy skłonni 
przyjmować jakichkolwiek oskarżeń. Zgodnie z tym nie 
wszczęto żadnego śledztwa.
 Po wystąpieniu kanclerz Angeli Merkel niemiecką 
ambasadę w Moskwie odwiedził jeden ze współpracowników 
Władimira Putina, szef koncernu Rosnieft Igor Sieczin, który 
przypomniał ambasadorowi, że „rosyjsko-niemieckie 
projekty energetyczne warte są 20 mld dolarów” i zaprosił 
niemieckie firmy do współpracy przy eksploatacji ogromnych 
pól naftowych na Półwyspie Tajmyrskim.
 A niemieccy lobbyści nawołują, by sprawę Nawalnego 
wyjaśnić wspólnie z Rosją i nie utrudniać relacji handlowych 
miedzy krajami. I że nie należy wprowadzać żadnych sankcji, 
które mogłyby uderzyć w rosyjskie społeczeństwo.
 Jakie będzie stanowisko unijnego szczytu przekonamy się 
pod koniec miesiąca. Choć nie spodziewam się, że może się go 
obawiać Władimir Putin i jego ekipa. Wprawdzie w 2014 roku 
po aneksji Krymu i ataku „zielonych ludzików” na wschodnia 
Ukrainę oraz zestrzeleniu pasażerskiego boeinga Unia 
Europejska nałożyła na Rosję surowe sankcje gospodarcze, 
ale od tego czasu w tejże Unii ponawiane są apele o pojednanie 
i współpracę.
 Władimir Putin nie przestraszy się oskarżeń, bo wie, że 
i tym razem wszystko skończy się na słowach oburzenia. Jak 
wówczas, gdy mordowano opozycjonistów: dziennikarkę 
Annę Politkowską i byłego wicepremiera Borysa Niemcowa 
czy byłych agentów Aleksandra Litwinienkę i Siergieja 
Skripala.
 Pecunia non olet. Kto chce robić lukratywne interesy 
w Rosji nie może być Katonem.

ANDRZEJ
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Pracują setki metrów pod ziemią, 
by wydobywać to, co buduje 
współczesny świat. Nie ma w tym 
przesady – bez węgla koksowego 
nie ma stali, a bez niej – nie ma 
cywilizacji, jaką znamy.

Czy wyobrażamy sobie świat bez 
samochodów, nowoczesnych 
b i u r o w c ó w  c z y  m o s t ó w ?  
Praktycznie wszystko, co nas 
otacza, ma związek ze stalą. Nawet 
drewniane meble produkowane są 
w  s t a l o w y c h  h a l a c h  
produkcyjnych, w których pracują 
maszyny zbudowane głównie… ze 
stali! Przypomnijmy – stal to 
głównie stop żelaza i węgla oraz 
kilku innych pierwiastków. Ale  to 
węgiel jest tu kluczowy. To  
surowiec metalurgiczny, który – 
dodany we właściwych proporcjach 
- sprawia, że stal jest tak 
wytrzymała i  od setek la t  
w y k o r z y s t y w a n a  j a k o  
najpopularniejszy materiał w 
budownictwie, inżynierii oraz w 
każdym aspekcie naszego życia. 
Dlatego ostatnio tak dużo mówi się 
o drodze od węgla do stali, która 
prowadzi  z  kopalni ,  przez  
koksownię i hutę na plac budowy 
czy do fabryki. Nawet wiatraki, 
b ę d ą c e  ź r ó d ł e m  e n e r g i i  
odnawialnej, buduje się ze stali! 
Każda tona węgla koksowego to 
około 0,70 tony koksu, który 
umożliwia wytworzenie od 1,6 do 
2,1 tony surówki hutniczej. Jeden 
wiatrak to nawet 400 ton stali!

Czy w Polsce wydobywa się węgiel 
k o k s u j ą c y ?  O c z y w i ś c i e !  
Największym producentem tego 
surowca jest Jastrzębska Spółka 
Węglowa, w której zakładach 
pracuje około 22,5 tys. osób. JSW 
to pięć zakładów górniczych: 
„Pniówek” w Pawłowicach, 
„Knurów-Szczyg łowice”  w  

K n u r o w i e ,  „ B u d r y k ”  w  
Ornontowicach oraz „Borynia-
Zofiówka” i „Jastrzębie-Bzie” w 
Jastrzębiu-Zdroju. W każdej z tych 
kopalń pracujący w trudnych 
warunkach górnicy wydobywają 
surowiec, który już w 2017 r. Unia 
Europejska umieściła na liście 
materiałów krytycznych, czyli 
t rudno zastępowalnych i  o  
strategicznym znaczeniu dla 
rozwoju unijnej gospodarki. Dziś 
JSW – jako największy producent 
tego surowca w Unii Europejskiej -  
stara się, by węgiel koksowy 
ponownie został wpisany na tę listę.

Jastrzębska Spółka Węglowa 
wydobywa rocznie ok. 15 mln ton 
węgla, który wykorzystywany jest 
w całej Europie Środkowej i nie 
tylko. Koks produkowany przez 
koksownie wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej JSW w ilości 
ok. 3,2 mln ton rocznie także jest 
sprzedawany za granicę. Głównymi 
odbiorcami są klienci w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Czechach, na 
Słowacji i w Indiach. Co ciekawe, 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
zamierza też wkrótce wkroczyć na 
rynek chiński. A możliwości są 
o g r o m n e  -  w i e l k o ś ć  
udokumentowanych zasobów 
operatywnych węgla wynosi 1 mld 
ton, a to gwarantuje utrzymanie 
wydobycia przez JSW do 2075 
roku.

Koronawirusa nie zakłócił prac 
przy budowie elektrociepłowni 
opalanej gazem koksowniczym w 
koksowni Radlin. Jak informuje 
JSW Koks spółka należąca do 
grupy kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej inwestycja idzie 
pełną parą, a jej zakończenie 
planowane na IV kwartał 2021 
roku. 
Budowa jest realizacją podpisanej 
12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez 
JSW Koks i Rafako umowy na 
budowę kogeneracyjnego bloku 
energetycznego opalanego gazem 
koksowniczym o mocy ok. 32 MWe 
i  w y p o s a ż o n e g o  w  c z ł o n  
ciepłowniczy o mocy 37 MWt. 
Wartość inwestycji to 289 mln zł 
netto, a czas jej realizacji określono 
na 29 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania umowy. 
Nowa Elektrociepłownia Radlin 
docelowo zastąpi planowaną do 
wyłączenia z eksploatacji z końcem 
2022 roku EC Marcel, będąca 
własnośc ią  Polsk ie j  Grupy 
Górniczej. Budowana w koksowni 
Radlin jednostka będzie jednym z 
najnowocześniejszych tego typu 

obiektów w Polsce, spełniając 
wszystkie wymagania UE, w 
szczególności konkluzje BAT dla 
dużych obiektów energetycznego 
spalania (BAT LCP). Zgodnie z 
z a ł o ż e n i a m i  n o w a  
elektrociepłownia ma zaspokoić 
potrzeby energetyczne koksowni, a 
nadwyżki energii elektrycznej 
z a s i l ą  K r a j o w y  S y s t e m  
Energetyczny, zaś ciepło w wodzie 
grzewczej dostarczane będzie na 
potrzeby kopalni ROW Ruch 
M a r c e l  ( 2 1  M W t )  o r a z  
mieszkańców Radlina (16 MWt).
JSW Koks  zakłada łącznie roczną 
produkcję ok. 486 tys. GJ pary 
technologicznej  oraz  wody 
grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a 
także 196 tys. MWh energii 
elektrycznej. Zadanie inwestycyjne 
obejmuje dwa kotły parowe o 
łącznej mocy około 104 MWt, 
zabudowę turbiny upustowo – 
kondensacyjnej o mocy ok. 32 
MWe oraz człon ciepłowniczy o 
mocy 37 MWt a także instalacje 
pomocnicze. Źródłem energii 
pierwotnej dla bloku będzie 
nadmiarowy gaz koksowniczy w 

ilości około 180 mln metrów 
sześciennych rocznie.

rczak

PRACODAWCY I ZWI¥ZKOWCY O OP£ACIE MOCOWEJ
 NA POSIEDZENIU WRDS W KATOWICACH

PRZEMYS£Y ENERGOCH£ONNE TEGO NIE UD�WIGN¥!

 Gdy w marcu 2020 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała epidemię 
koronawirusa SARSCoV-2 za pandemię i 
weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego wprowadzonych zostało 
wiele ograniczeń m.in. zakaz prze-
mieszczania się poza granice kraju, zawie-
szenie transportu lotniczego, kolejowego i 
wielu innych. Te obostrzenia miały 
bezpośredni wpływ na warunki funkcjono-

wania gospodarki jako całości 
oraz poszczególnych firm. 
Przebieg epidemii stał się 
nowym czynnikiem ryzyka, 
który od II kwartału roku 
bieżącego trzeba uwzględniać w 
prowadzonej działalności. 
 Większość naszych pro-
duktów lokujemy na rynku 
wewnętrznym, wiec nie mie-
liśmy problemów związanych z 
lockdown-em. Dla naszej Grupy 
Kapitałowej duże znaczenie ma 
przede wszystkim utrzymanie 
poziomu inwestycji w sektorach 
gazowniczym, ciepłowniczym, 
wodno-kanalizacyjnym, kon-
strukcji przemysłowych, górnictwa ropy i 
gazu, petrochemicznym, energetycznym, 
które wykorzystują produkty i usługi 
oferowane przez Ferrum S.A.
 Przed ogłoszeniem pandemii, w I 
kwartale 2020 roku, struktura sprzedaży 
wykazała, że 15 proc. przychodów Grupy 
Kapitałowej Ferrum zostało wypracowane w 
wyniku dostaw dla podmiotów zagra-
nicznych, a pozostałe 85 proc. dla rynku 
krajowego. Mam nadzieję, że Polska 
zgodnie z ogłoszonymi prognozami 
przejdzie kryzys w sposób łagodny i 
inwestycje infrastrukturalne nadal będą 
realizowane, co pozwoli utrzymać nam 
wzrostowy trend.
 „MH”: Ferrum to firma o wielkiej 
hutniczej tradycji. W ostatnich latach 
miała różnorakie problemy, jednak po 
zmianie akcjonariatu i inwestycji dziś 
najgorsze ma chyba za sobą?

 K.Kasprzycki: Tak to prawda. To duże 
szczęście, że Ferrum, firma z 146 letnim 
rodowodem hutniczym, nie podzieliła losu 
wielu zakładów, które w nowych 
uwarunkowaniach własnościowych i 
rynkowych z bardzo różnych przyczyn 
przestały istnieć. Ferrum SA swoją dzisiejszą 
pozycję zawdzięcza nowemu akcjonariatowi 
z Polskim Funduszem Rozwoju na czele, 
który wraz z konsorcjum funduszy: 
F u n d u s z e m  I n w e s t y c j i  P o l s k i c h  
Przedsiębiorstw FIZAN i Funduszem 
Mezzanine FIZAN, a także znanym 

biznesmenem Markiem Warzechą – MW 
Management, uratowali firmę przed 
najgorszym – likwidacją.
 Fundamentalną sprawą było oddłużenie 
spółki, które zostało wówczas zamienione na 
akcje, a także zainwestowanie dużych 
pieniędzy w nowoczesną linię do produkcji 
rur spiralnie spawanych. 
 Dziś jesteśmy jedynym w Polsce produ-
centem rur spiralnie spawanych, wzdłużnie 
spawanych oraz zgrzewanych do średnicy 
406 mm. Dysponujemy nowoczesną linią 
technologiczną do pokrywania rur 
trójwarstwową powłoką polietylenową 
PE/polipropylenową PP – o średnicach od 
168,3 mm i jako jedyni w kraju powyżej 
1220mm. 

 Jakość naszych wyrobów potwierdzona 
jest szeroką gamą certyfikatów, a co 
najważniejsze wysoką oceną naszych 
odbiorców z Unii Europejskiej, jak i całego 
świata. 
 „MH”: Uruchomiona dzięki wsparciu 
Polskiego Funduszu Rozwoju, w połowie 
2018 roku linia do rur spiralnie spawanych 
i przyjęta strategia zarządu pod Pana 
kierownictwem przynosi efekty…
 K.Kasprzycki: Dzięki tej nowoczesnej 
linii Ferrum S.A. jest nadal na mapie 
gospodarczej kraju i dobrze radzi sobie na 
rynku, poszerzając stale portfolio pro-
duktowe. W ostatnich tygodniach wpro-
wadziliśmy nowe rury, które do tej pory nie 
były u nas w kraju produkowane. 
 Weszliśmy też w wiele projektów Gaz 
Systemu, krajowego operatora gazociągów, 
który realizuje szereg przedsięwzięć 
inwestycyjnych w Polsce. 

Inwestycja w nowoczesną instalację do 
produkcji rur spiralnie spawanych 
umożliwiła nam awans i zajęcie miejsca 
wśród wiodących światowych producentów. 
Po dwóch latach mogę powiedzieć, że była to 
bardzo trafna decyzja, co również przekłada 
się na wyniki finansowe i wygrane przetargi. 
Uruchomiona uroczyście w czerwcu 2018 
roku linia produkuje rury o średnicy od 508 
mm do 1829 mm oraz grubości ścianek od 
5,6 mm do 26 mm, z użyciem gatunków stali 
do X80/L555 oraz maksymalnej długości do 
33 metrów. 

 Staliśmy się można powiedzieć 
potentatem w produkcji rur spieralnie 
spawanych nie tylko w Europie Środkowo-
Wschodniej. 
 Przyjęta strategia faktycznie przynosi 
efekty. Zarząd Ferrum SA działa w 
dwuosobowym składzie, wiceprezesem ds. 
finansowych jest pani Honorata Szlachetka, 
a przewodniczącym rady nadzorczej pan 
Marek Warzecha. Dzięki dobrym relacjom 
miedzy właścicielami, mamy jako zarząd 
spółki poczucie stabilności i możemy skupić 
się na jej rozwoju.
 „MH”: Stale poszerzacie swoją 
ofertę, a w ostatnim czasie w waszym 
portfolio znalazły się nowe rury. Ich 
jakość potwierdziliście certyfikatami...

 K.Kasprzycki: Po 
wielu próbach udało się nam 
wdrożyć do oferty rurę o 
średnicy 711 mm i grubości 
ścianki 17,5 mm w gatunku 
L485, co daje nam 100 
procentową gwarancję na 
realizację wszystkich pro-
duktów dla Gaz Systemu w 
ramach III umowy ramowej
 Wyprodukowanie rury  
z tego gatunku stali o takich 
parametrach jest bardzo 
wymagającym procesem. 
Niewielu producentów jest 
temu zadaniu w stanie 
sprostać. Nam się to udało 

dzięki nowoczesnemu parkowi maszy-
nowemu, a także dzięki zaangażowaniu 
wysoko wyspecjalizowanej i kompetentnej 
załogi.
 Aby potwierdzić dobrą jakość naszych 
rur dokonaliśmy ich certyfikacji. Jednym z 
biur certyfikujących było Bureau Veritas, 
które współpracuje z Gaz Systemem. Dzięki 
temu mamy gwarancję spełnienia wszelkich 
ich wymogów stawianych przez naszego 
kontrahenta. Dodatkowo wsparliśmy się 
jeszcze certyfikatem drugiego uznanego na 
rynku biura TÜV. 
 „MH”: Panie Prezesie. Jak widzi Pan 
przyszłość Ferrum S.A. w najbliższych 
miesiącach?
 K.Kasprzycki: Portfel zamówień na rok 
bieżący mamy zamknięty. Oczywiście jest 
jeszcze kilka zamówień, które musimy 
zrealizować i nie wiemy jak się będzie 
zachowywać rynek hutniczy. Na dzień 
dzisiejszy ceny stali są mało przewidywalne, 
ale dzięki dywersyfikacji dostawców nie 
obawiamy się większych zawirowań 
związanych z dostępnością wsadu. Pozostaje 
jedynie kwestia cen. 
 Co do roku przyszłego to trudno 
wyrokować, bo nie wiadomo jak rozwinie się 
sytuacja z COVID19, ale jestem z reguły 
optymistą i o przyszłość Ferrum w 
najbliższych latach nie obawiam się. W 
ostatnich 3 latach udało się nam oddłużyć 
spółkę, zmodernizować park maszynowy, 
pozyskać nowych odbiorców, poszerzyć 
ofertę produktową i wygrać samodzielnie 
projekty w zakresie III Umowy Ramowej dla 
Gaz Systemu, a także realizować dostawy 
dla strategicznych projektów gazowniczych 
w Polsce. 
 Jesteśmy polskim producentem rur 
najwyższej jakości, który dzięki zgodnemu 
współdziałaniu zarządu oraz właścicieli 
realizuje przyjętą strategię i rozwija się.
  Z uznaniem przyjęliśmy odpo-
wiedzialne podejście naszych klientów dla 
podjętych działań ze strony Ferrum S.A. w 
celu bezpiecznego funkcjonowania firmy w 
okresie koronawirusa SARSCoV-2.   
 „MH”: Dziękuję za interesującą 
rozmowę i życzę dalszego rozwoju spółki. 

Rozmawiał:
Przemysław Szwagierczak 
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 z Polskiego Funduszu Rozwoju  nowoczesna linia do produkcji rur.
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SZYBKIEJ POMOCY!

ROZMOWA „MH”Z ANDRZEJEM KAROLEM PRZEWODNICZĄCYM 
RADY KRAJOWEJ SEKCJI HUTNICTWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 Wiceszef Komisji Europesjkiej 
podkreślił, że Unia Europejska w roku 
2050 chce być pierwszą gospodarką 
neutralną klimatycznie i poprzez 
Zielony Ład pokazuje, że jest naj-
lepszym miejscem dla zrównowa-
żonego biznesu. Przekonywał, że 
wszyscy członkowie społeczeństwa 
muszą czerpać korzyści z tej transfor-
macji. W tym celu zaproponowany 
został mechanizm sprawiedliwych 
przekształceń, który może wyge-
nerować inwestycje wartości 100 
miliardów euro w regionach, gdzie 
obecnie używany jest węgiel, także na 
Śląsku.

 Wdrażanie Europejskiego Zielo-
nego Ładu musi zawierać wrażliwość 
społeczną, a mechanizmy służące 
realizacji przyjętego celu muszą być 
dostosowane do specyfiki każdego z 
państw Unii - stwierdziła wicepremier 
polskiego rządu i minister rozwoju 
Jadwiga Emilewicz. 
 Poinformowała, że wkrótce rząd 
ma przyjąć założenia Krajowego 
Planu Odbudowy, umożliwiającego 
korzystanie ze środków unijnego 
Funduszu Odbudowy.
 „Połowa środków dotacyjnych z 
Recovery Fund ma być zakontrak-
towana do końca 2022 roku. Zatem we 
wrześniu-październiku przyjmiemy 
Krajowy Plan Odbudowy i chcieli-
byśmy mieć gotowy mechanizm, który 
umożliwia zaliczkowanie projektów 
już w przyszłym roku - abyśmy w 
przyszłym roku już byli gotowi do 
absorbcji” – mówiła wicepremier 
zapewniając, że programy regionalne - 
np. dla Śląska i Wielkopolski, które 
będę korzystać ze środków tego 
funduszu - powinny ruszyć już w 
przyszłym roku.

CIĘŻKA SYTUACJA 
PRZEMYSŁU STALOWEGO

 Podczas popołudniowej sesji doty-
czącej hutnictwa, w której prele-
gentami byli Stefan Dzienniak prezes 
Hutniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej (on-line), Jerzy Bernhard 
prezes Stalprofil S.A., Marek 
Frydrych prezes Sunningwell 
International, Marek Serafin prezes 
Koksowni Częstochowa Nowa oraz 
Tomasz Ślęzak dyrektor energii i 
ochrony środowiska, członek zarządu 
ArceloMittal Poland poruszono m.in. 
kwestie polityki klimatycznej i zao-
strzania norm środowiskowych, 
ochrony rynku europejskiego przed 
napływem taniej stali z krajów 
trzecich. 
 Menedżerowie próbowali odpo-
wiedzieć na pytania moderatora red. 
Piotra Myszora dotyczące obecnej 
sytuacji i perspektyw dla przemysłu 
stalowego w Polsce, wchodzącego w 
życie od 1 stycznia 2021 regulacji 
rynku mocy, a także posiadania  
rodzimego hutnictwa w kontekście 
interesów gospodarek i bezpie-
czeństwa narodowego.
 Charakterystyki rynku stalowego 
w Polsce w I połowie bieżącego roku 
dokonał prezes Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Stefan 
Dzienniak zaznaczając, że Główny 
Urząd Statystyczny dopiero kilka-
naście dni temu dokonał znaczącej, bo 
aż o 500 tysięcy ton,  korekty w 
imporcie stali do Polski w roku 
ubiegłym. 

 - W roku 2019 nastąpił znaczący 
spadek zużycia jawnego stali o prawie 
1,7 mln ton. Uwzględniając tę korektę 
w innym świetle widać jaki był rok 
2019. W podziale na poszczególne 
segmenty to około 8 tyś ton więcej 
wyniósł import rur,  ponad 20 tyś ton 
wyrobów długich i ponad 400 tys. ton 
wyrobów płaskich. 
 I półrocze 2020 roku jest bardzo 
ciężkie dla sektora hutniczego zarówno 
w Europie jak i Polsce. Spadek 
produkcji stali surowej wynosi 16 proc., 
co oznacza, że przez minione 6 miesięcy 
wyprodukowaliśmy w kraju 4 mln 60 
tyś ton.  Produkcja wyrobów 
gorącowalcowanych to 3,7 mln (-10,1 

proc.), w tym w wyrobach płaskich 
spadek ten wyniósł aż 22 proc. (1,2 mln) 
rok do roku. Spadł również o 17 proc. 
eksport  i wywóz stali z Polski (2,6 mln). 
W tym czasie do naszego kraju wjechało 
ponad 5 mln ton stali (-10 proc.), zużycie 
jawne to 6,2 mln ton stali (-10 proc.). 
Udział importu w zużyciu jawnym to aż 
74 proc., i też nierówno rozłożone bo w 
segmencie wyrobów płaskich wynosi on 
ponad 92 proc, a w wyrobach długich 
około 50 proc. – mówił prezes. 
 Odnosząc się do tych danych 
prezes Jerzy Bernhard stwierdził, że 
1 lipca rozpoczął się trzeci rok 
funkcjonowania safe guard, regulacji 
unijnej, która z założenia ma bronić 
hutniczego rynku wspólnotowego 
przed nadmiernym importem stali. 
 - Po tych liczbach przedsta-
wionych przed chwilą widać w jak 
ciężkiej sytuacji znalazło się polskie 
hutnictwo. Odbija się to również na 
dystrybutorach stali, którzy zmagają 
się z dużą zmiennością i sukcesywnym 
spadkiem cen. 
 W kwestii ochrony rynku to 
wprowadzony system nie jest sku-
teczny. Pomimo kłopotów i skurczenia 
się rynku zwiększono kontyngenty o 
kolejne 3 proc. W związku z tym 
import będzie jeszcze większy aniżeli 
w pierwszym i drugim roku obo-
wiązywania safe guard.

 Import jest często po cenach 
dumpingowych lub subsydiowanych 
przez rządy państw, które dbają by ich 
sektor stalowy się rozwijał. Do takich 
państw trzeba zaliczyć rynek turecki, 
chiński, ale ogromną przewagę 
kosztową mają również producenci 
rosyjscy, którzy pozyskują niejedno-
krotnie surowce po koszcie ciągnio-
nym do wyrobu stalowego. 
 Kraje bez surowców są skazane na 
zaopatrywanie się w surowce zna-
czenie drożej, a ich przewaga konku-
rencyjne już na samym początku jest 
znacznie słabsza – stwierdził prezes 

Jerzy Berhnard dodając, że naj-
większe zawirowania są na początku 
każdego kwartału, gdy na rynek Unii 
wprowadzane są znaczące ilości stali, 
zgodnie z kwartalnymi limitami.   

CARBON TAX
 JAK NAJSZYBCIEJ

 Ratunkiem dla przemysłu hutni-
czego w Europie ma być proponowana 
od wielu miesięcy opłata wyrów-
nawcza tzw. carbon tax. Jednak 
rozmowy na jej temat przeciągają się a 
sektor stalowy zmaga się z coraz 
większym importem. Czy szybkie 
wprowadzenie tej opłaty jest możliwe? 
- pytał moderator.

 - Powiem, że dyskusja w gremiach 
unijnych dotycząca carbon tax jest 
znacznie ożywiona, aniżeli jeszcze 
kilka miesięcy temu. Jednak co do 
mojego optymizmu i szybkiego 
wprowadzenia tej opłaty, to nadal 
jestem pesymistą. Przy takim tempie 
może carbon tax zacznie obowią-
zywać za 2, 3 lata. 
 Prawda jest taka, że całe hutnictwo 
unijne potrzebuje tego rozwiązania. 
Polityka klimatyczna traci swoją 
funkcjonalność. ETS miał w swym 
założeniu motywować wszystkich 
emitentów do dekarbonizacji, czego 
de facto nie robi. Tempo wpro-
wadzania przez Europę zmian jest zbyt 
duże. Jeżeli ma to jakiś sens to unijna 
polityka klimatyczna winna rozlać się 
na cały świat, motywując wszystkie 
kraje do podobnych działań – 
powiedział Tomasz Ślęzak członek 
zarządu ArcelorMittal Poland.
 Prezes Marek Frydrych pod-
kreślił, że carbon tax jest niezbędny i 
powinien być wprowadzony jak 
najszybciej. Europa musi być 
konkurencyjna. Jednak jeżeli tylko na 
nas będą nakładane obostrzenia 
dotyczące redukcji emisji, to wówczas 
branża nie będzie mogła skutecznie 
walczyć na rynku z producentami stali 
z innych kontynentów. Wprowadzenie 
dużej ilości wyrobów na rynek na 
początku każdego kwartału wpro-
wadza ogromne zaburzania na rynku. 
Mam nadzieje, że nowy budżet unijny, 
o którym tak głośno się mówi i który 
ma również opierać się na carbon tax 
zostanie szybko wprowadzony. 
Mówienie, że wszystko będzie droższe 
to nie do końca jest prawda, bo jeżeli 
polscy producenci stali zostaną 
wyeliminowani z rynku to za rok 
będziemy mieli stal z eksportu o 20 
proc. droższą. 
 Jak w ubiegłym roku Huta 
Częstochowa przestała produkować to 
natychmiast zwiększyły się dostawy z 

Metinvestu i gdyby dziś nie było huty, 
to rynek momentalnie zostałby zalany 
blachami z Rosji i Ukrainy. W tym 
momencie nie byłoby żadnego 
czynnika wpływającego na równo-
wagę cen, nie mówiąc już o konku-
rencji, która i tak nie jest dziś równa – 
mówił prezes  Marek Frydrych.
 W kwestii dekarbonizacji prze-
mysłu w Europie Tomasz Ślęzak 
stwierdził, że wszyscy producenci stali 
w Europie prowadzą programy ba-
dawcze w tym zakresie. Przypomniał 
także, że Grupa ArcelorMittal ogłosiła 
redukcję emisji o 30 proc. do roku 
2030 i pełną neutralność emisyjną do 
roku 2050. 

 Jest to proces bardzo trudny, 
kosztowny, ale odwrotu nie ma. 
Technologie są, natomiast pozostaje 
kwestia ich implementacji. Mamy 
procesy oparte na wodorze i może ta 
technologia w perspektywie dwóch 
dekad na tyle dojrzeje, że zacznie w 
przemyśle europejskim dominować. 
Jednak do tego potrzebne są gigan-
tyczne ilości energii, której w Europie 
nie ma. Koszt wprowadzenia tych 
technologii jest tak duży, że bez 
wsparcia publicznego, przemysł tego 
nie udźwignie – argumentował 
dyrektor Tomasz Ślęzak. 
 - W hutnictwie nie ma na tę chwilę 
alternatywnych technologii, które 
mogłyby wyeliminować w procesach 
wielkopiecowych koks. Pomimo, że są 
szumne zapowiedzi, nowe technologie 
nie pojawią się zbyt szybko i 
alternatywy dla procesów elektry-
cznych, czy opartych na koksie 
obecnie nie ma. 

 Długofalowo od nowoczesnych 
technologii produkcji stali np. 
wodorowych nie uciekniemy – dodał 
prezes Marek Serafin. 

USTAWA MOCOWA 
SZKODLIWA 

DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU

 1 października miała wejść w 
życie tzw. opłata mocowa, której 
pierwotny kosz z uwzględnieniem ulgi 
szacowano na 300-350 mln złotych. 
Dziś koszt ten w roku 2021 szacuje się 
na 1.1 mld złotych. Producenci 
energochłonni, w tym hutnictwo biją 
na alarm i wzywają od kilku miesięcy 
rząd o podjęcie rzetelnych rozmów w 
tej sprawie, bo firmy takich 
dodatkowych obciążeń, w czasie 
kryzysu, nie udźwigną. Hutnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa reprezen-
tująca sektor stalowy zaapelowała by 
odroczyć płatności na okres przej-

ściowy do końca 2021 roku i w tym 
czasie wpracować rozwiązania, które 
pozwolą firmom energochłonnych 
płacić opłatę mocową nie większą 
aniżeli zostało to ustalone z Mini-
sterstwem Energii w 2017 roku. 
 W odpowiedzi na apel środowiska 
w lipcu br. przyjęto podczas nowe-
lizacji ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach poprawkę, która 
przesuwa pobór opłaty mocowej z 
października 2020 roku  na 1 stycznia 
2021 roku. 
 Co to oznacza dla hut i przemysłu? 
- pytał Piotr Myszor.

 - Przemysł ciężki potrzebuje 
systemowej energetyki, którą dają nam 
elektrownie węglowe i w bardzo 
małym stopniu gazowe.  Dziś w Polsce 
zużywamy około 180 TWh energii, a 
produkujemy 158, czyli jesteśmy 
importerem netto. Jesteśmy impor-
terem węgla, stali. Moją największą 
obawą jako przyszłego właściciela 
Huty Częstochowa to skąd weźmiemy 
energię za 2, 3 lata, bo może jej 
zabraknąć. 
 Chcieliśmy zbudować hybrydową 
mini elektrownie koło huty, która 
pozwoliłaby zabezpieczyć od 40 do 50 
proc naszego zapotrzebowania na 
prąd. Jeżeli chcemy rozbudowywać 
przemysł musimy mieć rozbudowaną 
energetykę. 
 Kraj który nie ma własnej energii, 
własnej stali, nie produkuje stacza się i 
nie może liczyć na rozwój. Przemysł to 
jest to co pobudza gospodarkę, tworzy 
nowe miejsca pracy, wspiera nowe 
technologie. Nie możemy zostać 
krajem tylko konsumpcyjnym, potrze-
bujemy stali. Przyszłość Europy to 
zwiększanie udziału pieców elektry-
cznych w produkcji stali. 
 Huta Częstochowa jest dobrym 
przedsiębiorstwem. W Rumunii 
kupujemy tanie aktywa porzucone 
przez rosyjskiego giganta Meczel. 
Widzimy duże korzyści w efekcie 
synergii zakupowych. Na rynku 
polskim Huta Częstochowa sprze-
dawała około 60 procent zapo-
trzebowania Polski na blachy i do tego 
chcemy wrócić. Patrzymy na Skandy-
nawie, Niemcy. I to jest rynek który 
mniej więcej odpowiada naszym 
potrzebom - mówił Marek Frydrych. 
 Prezes Stefan Dzienniak wra-
cając do wątku innowacyjnych techno-
logii produkcji stali i alternatywy dla 
wielkiego pieca stwierdził, iż jest w 
świecie technologia bezpośredniej 
redukcji rudy żelaza – DRI, ale w 
Europie produkuje się w ten sposób 
zaledwie 500 tyś ton stali, a w świecie 
55 mln ton,  a  największym 
producentem jest Iran, który stoi na 
złożach rud żelaza i ogromnych 
zasobach gazu ziemnego. 
 Oczywiście DRI jest czystą, mniej 
emisyjną technologią, ale ma 
podstawową wadę. Jest znacząco 
droższa. Dlatego też dziś nie jest ona 
alternatywą dla tradycyjnych wielko-
piecowych procesów opartych na 
koksie.
 

CIĄG DALSZY ZE STR.1

Zdaniem zarządu w I połowie 2020 
roku w pełni realizowano cele, 
którymi jest  zapewnienie trwałego 
wzrostu wartości spółki dla 
akcjonariuszy. Pomimo trwającej 
od marca pandemii wirusa SARS 
COV 2. 
 Zarówno w obszarze rynko-
wym, produktowym, finansowym 
jak i pozafinansowym spółki 
Grupy Kapitałowej KĘTY zanoto-
wały szereg osiągnięć. Przychody 
ze sprzedaży zwiększyły się o 7 
proc. do poziomu 1 717 mln zł z 
czego ok. 50 proc. trafiało do 
naszych klientów na rynkach 
międzynarodowych. 
 Dzięki wysokiemu wska-
źnikowi wykorzystania mocy 
produkcyjnych (ponad 90 proc.), 
r e l a tywnie  n i sk im cenom 
surowców i wysokiej efektywności 
operacyjnej osiągnięto 46 proc. r/r 
wzrost zysku z działalności opera-
cyjnej do kwoty 260 mln zł. Po 
uwzględnieniu  wyniku na  
działalności finansowej, na którą 
największy wpływ mają koszty 
obsługi zadłużenia Grupy oraz 
obciążeń podatkowych skon-
solidowany zysk netto przypa-
dający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej wyniósł 204 mln zł, 
co oznacza 53 proc. wzrost w 
porównaniu z rokiem poprzednim. 
 Wzrost zysku z działalności 
operacyjnej oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania na kapitał pracu-
jący netto zwiększyły przepływy 
pieniężne z działalności opera-
cyjnej w pierwszej połowie roku do 
327 mln zł, co oznacza wzrost o 25 
proc. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym – czytamy w raporcie.
 Wydatki środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej w 
pierwszym półroczu wyniosły 72 
mln zł i związane były głównie z 
prowadzonymi projektami inwes-
tycyjnymi. Ze względu na sytuację 
zewnętrzną w końcu pierwszego 
kwartału 2020 roku podjęto 
działania optymalizacyjne w tym 
zakresie. Zadłużenie netto Grupy 
Kapitałowej KĘTY spadło w 
trakcie 2020 roku o 243 mln zł do 
poziomu 460 mln zł. W efekcie 
wskaźnik dług netto/EBITDA za 
ostatnie 12 miesięcy osiągnął na 
koniec czerwca 2020 roku 
bezpieczną wartość 0,8 a dźwignia 
finansowa netto (zadłużenie netto / 
kapitały własne) 27 proc. i była 
niższa o 47 proc. w porównaniu ze 
stanem na koniec 2019 roku.  

 Zarząd pozytywnie ocenia 
zrealizowane wyniki finansowe we 
wszystkich istotnych elementach. 
Pomimo panującej niepewności na 
rynkach spowodowanej panującą 
pandemią, Grupa Kapitałowa 
prowadząc zdywersyfikowaną 
działalność (produkcja wyrobów z 
aluminium, produkcja systemów 
architektonicznych, produkcja 
opakowań) na wielu rynkach, 
zanotowała poprawę wyników 
operacyjnych.

2 MILIONY NA WALKĘ 
Z COVID-19

 Grupa Kęty S.A. oraz spółki 
Grupy podjęły szereg działań w 
związku z koniecznością dostoso-
wania się do zmieniających się 
warunków funkcjonowania, jak 
również w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się zarażeń 
COVID-19. Opracowane zostały 
plany działań celem zapewnienia 
ciągłości działania infrastruktury 
krytycznej i świadczenia kluczo-
wych usług na wypadek wystą-
pienia sytuacji kryzysowych. 
Działania te dostosowywane są na 
bieżąco do aktualnych warunków i 
zmian obowiązujących przepisów. 
Grupa podjęła szereg działań o 
charakterze prewencyjnym w celu 
ograniczenia możliwości rozprzes-
trzeniania się wirusa, m.in.:  
wprowadzono szereg procedur i 
wytycznych w zakresie ruchu 
osobowego i materiałowego, w 
szczególności polegające na mini-
malizacji kontaktów bezpośred-
nich, zapewniono możliwość pra-
cy zdalnej, wprowadzono proce-
dury zabezpieczające dostępność 
kluczowego personelu spółek 
Grupy,  wyposażono pracowników 
w środki ochrony (maski ochronne, 
rękawiczki) i środku dezynfek-

cyjne oraz wprowadzono proce-
dury higieniczno-sanitarne i 
odkażające,  ograniczono wyjazdy 
służbowe i uczestnictwa w 
spotkaniach – zwiększono zakres 
wykorzystywania innych środków 
p r z e k a z u  t a k i c h  j a k  
telekonferencje, komunikatory 
internetowe, wideokonferencje.
 Koszty powyższych wyniosły 

około 2 mln zł. W efekcie w I 
półroczu 2020 roku nie wystąpiły 
znaczące zakłócenia działalności 
posz-czególnych segmentów ope-
racyjnych Grupy. 
 Z uwagi na znikomy wpływ 
pandemii na działalność polskich 
spółek Grupy nie skorzystały one 
w znaczącym stopniu z dostępnych 
programów pomocowych. 
 Wykorzystane wsparcie w 
ramach krajowych spółek Grupy 
obejmowało głównie przesunięcia 
terminów płatności podatku 
dochodowego za rok 2019 na 1 
czerwca 2020. W związku z cza-
sowymi ograniczeniami działal-
ności z systemów wsparcia 
korzystały zagraniczne spółki 
Grupy działające w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, Belgii, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii czy na 
Słowenii. 
 Pomoc ta z uwagi na skalę 
działalności tych spółek oraz krótki 
okres ograniczeń działalności nie 
miała istotnego wpływu na wyniki 
Grupy. 
 Ponadto Grupa Kęty podjęła 
decyzje o przeznaczeniu na walkę z 
COVID-19 kwoty ok. 0,7 mln  
złotych. Większość z tych środków 
została przekazana służbom medy-
cznym, które są zaangażowane w 
walkę ze skutkami pandemii.

DOKOŃCZENIE NA STR.5

KONFERENCJÊ W SPRAWIE 
PRZYSZ£OŒCI EUROPY

JAK SPROSTAÆ WYZWANIOM NOWEJ
 RZECZYWISTOŒCI I SKUTKOM PANDEMII?

 Główny Urząd Statystyczny opublikował 
dane dotyczące zatrudnienia i płacy w lipcu 
2020 roku. Wynika z nich, iż spadek zatrud-
nienia w ujęciu rocznym był mniejszy niż 
prognozowali ekonomiści. Wyższy od oczeki-
wań okazał się wzrost płac. Przeciętne wyna-
grodzenie brutto wyniosło w lipcu 5382 zł.
 Zatrudnienie w Polsce od 2013 roku 
sukcesywnie rosło. Ze względu na lockdown i 
pandemię Covid-19 wiele firm zaczęło mieć 
problemy. Od kwietnia zaczęto redukować etaty. 
Trend ten podgłębił się w maju. W lipcu zatrudnienie 
wciąż jest niższe niż rok temu, jednak jak podaje 
GUS wzrosło w porównaniu z czerwcem, co jest 
dobrym prognostykiem na najbliższe miesiące. 
 Porównując z lipcem ubiegłego roku, liczba 
osób pracujących w średnich i dużych firmach (z 
ponad 9 pracownikami) zmalała o 2,3 proc. To 
lepszy wynik niż prognozowali ekonomiści, którzy 
spodziewali się spadku o 3,1 proc. Warto 

przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku tempo 
zatrudniania nowych pracowników dochodziło do 3 
proc. rocznie, a w szczytowym momencie 2017 roku 
wynosiło około 4,5 proc. Teraz statystyki maleją.
 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię-
biorstw w lipcu wzrosło w porównaniu z czerwcem 
o 66 tys. etatów. Przypomnijmy, że w czerwcu 
wzrosło o 12 tys. etatów, w maju natomiast spadło o 
85 tys., a w kwietniu aż o 153 tys.
 „W lipcu 2020 roku zaobserwowano w 
podmiotach przywracanie wymiarów etatów 
pracowników sprzed pandemii, powracanie 
pracowników z zasiłków opiekuńczych, 
chorobowych i urlopów bezpłatnych, a także 
wznawianie przyjęć w jednostkach” - czytamy w 
komunikacie GUS.
Z danych GUS wynika, że przeciętne 
wynagrodzenie w średnich i dużych firmach wynosi 
5382 zł brutto. To dokładnie o 3,8 proc. wyższa 
kwota niż w lipcu 2019 roku, choć mniej aniżeli w 
marcu , gdy średnie zarobki były na poziomie blisko 

Drugi kwartał to dla większości europejskich gospodarek najgorszy czas w 
historii, a przynajmniej odkąd bada się zmiany kwartalne PKB. Nie inaczej 
jest w przypadku Polski. Tak dużego spadku jak 8,2 proc. rok do roku jeszcze 
nie mieliśmy za czasów III RP. Ale to i tak lepiej, niż oczekiwali ekonomiści.

Polski PKB spadł w drugim kwartale o 8,2 proc. rok do roku według danych 
niewyrównanych sezonowo. Jeśli uwzględnić mniejszą liczbę dni roboczych 
to spadek był 7,9 proc.

 Pandemia odbiła swoje piętno na 
gospodarce. Kwietniowy lockdown okupio-
ny został gigantycznymi stratami. W efekcie 
w II kwartale 2020 roku produkt krajowy 
brutto PKB spadł o 8,2 proc., co oznacza 
recesję – poinformował  Główny Urząd 
Statystyczny. 
 Tak dużego spadku PKB rok do roku nie 
mieliśmy za czasów III RP. Na tle Europy Polska 
wypada dość dobrze. Z tych krajów, które już 
udostępniły dane mniej traciły tylko Finlandia i 
Litwa. PKB w strefie euro zaliczył spadek o 12,1 
proc., a w u naszego największego partnera 
handlowego, Niemiec spadek ten był na poziomie  
11,7 proc. 
  COVID-19 najmocniej uderzył w usługi. W 
Polsce najgłębszy spadek PKB najprawdopodobniej 
za nami, o ile nie przyjdzie silna, druga fala 
pandemii, czy też wtórne wstrząsy z gospodarki 
światowej, ze świata finansów. Jednak z 
ogłaszaniem końca recesji należy poczekać. Nie 
można wpadać w euforię. Należy spojrzeć szerzej, 

na wszystkie parametry gospodarki. Recesja trwa- 
komentuje ogłoszone wyniki dr Sławomir Dudek 
główny ekonomista Pracodawców RP.
 Eksperci twierdzą, iż  prawdopodobieństwo 
PKB na poziomie -5 proc. za 2020 rok wydaje się 
realne, a powrót do poziomu z 2019 roku jest 
bardziej prawdopodobny w pierwszej połowie 
2022, aniżeli na koniec 2021 roku. 
 Jak poinformował GUS inflacja w lipcu spadła 
do 3,1 proc., co oznacza spadek wobec 3,3 proc. rok 
do roku w czerwcu. Ceny żywności i napojów 
bezalkoholowych wzrosły o 3,9 proc. rok do roku, 
ceny nośników energii - wzrosły o 5,1 proc. rok do 
roku, zaś ceny paliw do prywatnych środków 
transportu zmniejszyły się o 16,1 proc. rok do roku, 
podano w komunikacie.
 Zdaniem ekonomistów z Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego w „nadchodzących miesiącach 
należy śledzić decyzje w sprawie dwóch zmian o 
charakterze administracyjnym. Pierwszą jest 
wprowadzenie opłaty mocowej, która podwyższy 
ceny energii. Drugim obciążeniem jest podatek 
cukrowy, który przełoży się na ceny żywności". 

OGROMNY SPADEK PKB I WZROST CEN
POK£OSIE COVID 19 I LOCKDOWNU

Ustawa z 2017 roku zakładała, że dzięki rynkowi mocy spadną ceny, że będą powstawać nowe moce. Nic takiego się nie stało. Dziś ceny są 
znacznie droższe. Pieniądze z aukcji nie trafiły na budowę nowych zdolności wytwórczych mocy, tylko do starych elektrowni węglowych. Nie 
widzimy więc realizacji podsta-wowych założeń tej ustawy. W związku z tym mogę powiedzieć, że ustawa o rynku mocy jest szkodliwa dla 
całej polskiej gospodarki i nie załatwia nic w energetyce. 

Odbiera bowiem nam konkurencyjność. Przegrywamy ją bo mamy energię droższą w porównaniu do naszych najbliższych sąsiadów. 
Prowadzimy rozmowy, ale nie wiemy z kim będziemy rozmawiać po rekonstrukcji rządu. Kto będzie odpowiedzialny za regulacje w Polsce. 
Postępów w rozmowach nie odnotowaliśmy – stwierdził prezes. 
Od kilku lat obserwujemy stały wzrost konsumpcji i produkcji stali na świecie, tylko Europa boryka się z problemami. Polityka klimatyczna, 
brak skutecznej ochrony unijnego rynku doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji branży. Wydaje się, że wyjściem z tego impasu jest 
wprowadzenie opłaty wyrównawczej carbon tax i zmniejszenie importu taniej, często dotowanej, stali do Unii. Europejskie hutnictwo 
podejmuje wyzwania klimatyczne wprowadzając nowe technologie produkcji stali, zgodne z założeniami Gren Deal. Silny przemysł stalowy 
powinien być priorytetem w rozwoju Europy. 
Czy będziemy w stanie skutecznie bronić swojego rynku i będziemy mieli hutnictwo w Europie? – to nadal aktualne pytania, które od kilku lat 
przewijają się podczas hutniczej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Przemysław Szwagierczak
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Prezes Jerzy Bernhard.

Dyrektor Tomasz Ślęzak.

Prezes Marek Serafin.

Prezes Marek Frydrych.



LICZYMY NA POPRAWÊ KONIUNKTURY!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM ŁATKĄ PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.

NASZA ROZMOWA
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Relacja:
 Przemysław Szwagierczak

CHCEMY DIALOGU NA PARTNERSKICH ZASADACH
ROZMOWA KRZYSZTOFEM WOJCIKIEM PRZEWODNICZĄCYM

NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND W KRAKOWIE

HUTNICTWO POTRZEBUJE 
SZYBKIEJ POMOCY!

ROZMOWA „MH”Z ANDRZEJEM KAROLEM PRZEWODNICZĄCYM 
RADY KRAJOWEJ SEKCJI HUTNICTWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od lat widzimy, wzrost cen energii elektrycznej. 

Dziś w rachunkach mamy kilka pozycji, a koszt 1 MWh w Polsce jest droższy o ponad 70 złotych aniżeli u naszych sąsiadów - Niemiec. Po wprowadzeniu opłaty 
mocowej biznes hutniczy może okazać się nieopłacalny. Ucierpi również na tym energetyka, która przez lata nie modernizowała swojej bazy wytwórczej, bo nie 
będzie miała komu sprzedawać prądu. 
Jak przemysły energochłonne zaczną wyprowadzać swoje biznesy poza Polskę, czy Unię Europejską, to możemy obudzić się za kilka lat w całkiem innej 
rzeczywistości. Będziemy uzależnieni od innych krajów, które zaczną dyktować warunki. Takie uzależnienie się jest bardzo niebezpieczne. To pokazała 
pandemia COVID 19. Zamknięcie granic i wielu fabryk w Chinach doprowadziło do turbulencji w łańcuchu dostaw i w efekcie do wstrzymywania prac w wielu 
zakładach w Europie. Nie możemy doprowadzić do tego, by kosztem innych modernizować sektor energetyczny w Polsce. Trzeba również zastanowić się nad 
sensownością pewnych inwestycji w tym sektorze, które nijak się mają do proponowanego Green Deal – Zielonego Ładu.
 Stąd nasz apel i stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, by zawiesić do końca 2021 roku opłatę mocową i w tym czasie wypracować 
rozwiązanie, które nie doprowadzi do załamania się hutnictwa, szczególnie w tym trudnym czasie, gdy na całym świecie rozprzestrzenia się zaraza.
 „MH”: Czas pandemii nie sprzyja organizowaniu manifestacji czy protestów. Jednak, gdy ludzie tracą pracę i zostają bez środków do życia...
 M.Grzybek: Obostrzenia związane z pandemią, strach przed zarażeniem, kwarantanną i konsekwencjami ograniczają związkom zawodowym możliwość 
wyprowadzenia ludzi na ulicę. Ale jeżeli sytuacja w zatrudnieniu zacznie się pogarszać, a ludzie będą masowo tracić pracę, to nic innego nam nie pozostanie jak 
masowe protesty w obronie interesów pracowniczych. Oczekujemy konkretnej pomocy ze strony państwa i administracji rządowej. Szczególnie, że 
proponujemy gotowe rozwiązania i pokazujemy, że bez ich wdrożenia będzie tylko gorzej.
 Czekamy z wielką niecierpliwością na ruch ze strony rządu. Mamy nadzieję, że środki z nowego budżetu unijnego jak i duże pieniądze na odbudowę 
gospodarki po pandemii, które są największe w całej dotychczasowej historii Unii, zostaną szybko uruchomione i nie będziemy musieli wychodzić na ulicę.
 „MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.

 
 
 EKZZ z zadowoleniem przyjęła również decyzję o sfinansowaniu środków naprawczych za 
pośrednictwem europejskich obligacji, które mają być gwarantowane bezpośrednio przez UE oraz 
o przyznaniu znacznej części środków poprzez bezpośrednie finansowanie, unikając w ten sposób 
niemożliwego do spłacenia dodatkowego zadłużenia państw członkowskich.
 Apelujemy do wszystkich instytucji UE i rządów krajowych o przyjęcie planu naprawy i 
nadanie mu najwyższego priorytetu, poprzez terminowe stosowanie krajowych i sektorowych 
planów naprawy.
 Jednocześnie istnieją ważne aspekty porozu-mienia osiągniętego przez Radę, które są 
negatywne lub wymagają wyjaśnienia. Naleganie niektórych państw członkowskich na obcięcie 
proponowanych funduszy, zwłaszcza dotacji, i wprowadzenie kontroli Rady nad krajowymi 
planami naprawy wraz z żądaniami zwiększenia rabatów i osłabienia pozytywnych i wiążących 
warunków finansowania, takich jak te związane z poszanowaniem prawo-rządności, budzą duże 
obawy. Potencjalnie może to prowadzić do szkodliwych oszczędności i reform strukturalnych.
 Szczególnie niedopuszczalne są cięcia w proponowanym funduszu na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki zdrowotne, finansowanie badań i innowacji oraz środki na wsparcie 
wypłacalności i restrukturyzacji. Całkowity budżet UE nie jest wystarczająco duży, aby zapewnić 
ambitną ekolo-giczną i cyfrową transformację oraz odpowiednie zasoby na rzecz spójności, 
konwergencji i priorytetów społecznych. (...) 
 EKZZ jest przekonana, że reformy zarządzania i podejmowania decyzji w UE, jak również 
dalsza integracja strefy euro, są teraz pilne, aby przywrócić jedność i spójność w Europie.
 Konferencja w sprawie przyszłości Europy staje się jeszcze ważniejsza, a EKZZ prosi o 
zagwarantowanie udziału partnerów społecznych, unikanie praw weta oraz zbudowanie bardziej 
społecznej i sprawiedliwszej UE, obejmującej postęp społeczny.

EUROPEJSKA KONFEDERACJA ZWI¥ZKÓW ZAWODOWYCH PROPONUJE

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

 Ustawa z 2017 roku zakładała, że dzięki rynkowi mocy 
spadną ceny, że będą powstawać nowe moce. Nic takiego się nie 
stało. Dziś ceny są znacznie droższe. Pieniądze z aukcji nie 
trafiły na budowę nowych zdolności wytwórczych mocy, tylko 
do starych elektrowni węglowych. Nie widzimy więc realizacji 
podstawowych założeń tej ustawy. W związku z tym mogę 
powiedzieć, że ustawa o rynku mocy jest szkodliwa dla całej 
polskiej gospodarki i nie załatwia nic w energetyce. 
 Odbiera bowiem nam konkurencyjność. Przegrywamy ją bo 
mamy energię droższą w porównaniu do naszych najbliższych 
sąsiadów. Prowadzimy rozmowy, ale nie wiemy z kim będziemy 
rozmawiać po rekonstrukcji rządu. Kto będzie odpowiedzialny 
za regulacje w Polsce. Postępów w rozmowach nie 
odnotowaliśmy – stwierdził prezes Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzieniak. 
 Obserwujemy stały wzrost konsumpcji i produkcji stali na 
świecie, tylko Europa boryka się z problemami. Polityka 
klimatyczna, brak skutecznej ochrony unijnego rynku 
doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji branży. Wydaje się, że 
wyjściem z tego impasu jest wprowadzenie opłaty 
wyrównawczej carbon tax i znaczące zmniejszenie importu 
taniej, często dotowanej, stali do Unii. 
 Europejskie hutnictwo podejmuje wyzwania klimatyczne 
wprowadzając nowe technologie produkcji stali, zgodne z 
założeniami Gren Deal. Dlatego też silny przemysł stalowy 
powinien być priorytetem w rozwoju Europy. 
 Czy będziemy w stanie skutecznie bronić swojego rynku i 
będziemy mieli hutnictwo w Europie? – to nadal aktualne 
pytania, które przewijają się od kilku lat podczas hutniczej sesji 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Przemysław Szwagierczak

 
 Niestety nikt z rządu, ani też 
parlamentarzystów PiS nie pofatygował 
się na to posiedzenie. Szkoda, bo 
przedstawiłam na nim złożoną i trudną 
sytuację w jakiej znalazła się cała Stocznia 
Remontowa Gryfia, ze szczególnym 
uwzględnieniem naszego oddziału.
 Podsumowując powiedziałam, że 
sytuacja stoczni w Świnoujściu  i jej 
pracowników jest dramatyczna. Grożą 
nam zwolnienia i likwidacja zakładu, 
pomimo iż obecna władza głosiła hasła o 
reindustrializacji i odbudowie  przemysłu 
stoczniowego. Na naszym przykładzie 
mogę z całą stanowczością powiedzieć, że 
były to tylko hasła wyborcze nie mające 
pokrycia w decyzjach. Jak to często bywa 
rzeczywistość okazała się zgoła odmienna 
od planów i obietnic. Dziś strona 
społeczna i pracownicy walczymy o naszą 
przyszłość, o stocznię w Świnoujściu, 
która ma zamówienia, wykonuje remonty i 
jako samodzielny podmiot z całą 
pewnością poradziłaby sobie na rynku. 

 Od momentu połączenia ze stocznią w 
Szczecinie, któremu byliśmy przeciwni, 
borykamy się z ogromnymi problemami. 
Wmawiano nam, że to połączenie poprawi 
naszą sytuację i staniemy się jednym, 
silnym zakładem – stocznią Gryfia i pod tą 
wspólną marką wypłyniemy na pełne 
morze. Okazuje się, że ani nie wypły-
nęliśmy, ani też nie jesteśmy jednym 
zakładem, ale  Świnoujściem - kon-
kurencją dla Szczecina, której trzeba się 
pozbyć. Problemy całej Gryfii próbuje się 
przerzucić na nasz oddział, a tak prawdę 
mówiąc to Szczecin nie ma doku, bo ten 
który przynosił około 30 proc. jej 
dochodów idzie na złom. Jedyny, ocalały 
dok nr 5 przeważnie stoi pusty lub stawia 
się w nim jakieś dwie mniejsze jednostki. 
To pokazuje jak w ostatnich latach dbano o 
całą infrastrukturę przemysłową stoczni w 
Szczecinie. Do tego dochodzi brak 
zamówień na remonty. To są działania 
marketingowe, które mają pokazać, że w 
Szczecinie coś się robi, a Świnoujście jest 
nie rentowne.

 W Świnoujściu nie narzekamy na brak 
pracy. Dlatego też nie możemy zrozumieć 
logiki działań zarządu Gryfii pod 
kierownictwem prezesa Krzysztofa 
Zaremby, który chce zabrać wszystko, co 
tylko się da i przenieść całą produkcję do 
Szczecina nazywając to modernizacją 
stoczni. 
 Moim zdaniem to nic innego jak 
zniszczenie dobrego zakładu kosztem 
innego, który ma problemy. Zarządowi 
wydaje się, że sprzedaż Świnoujścia to 
remedium na całe zło. Nic bardziej 
mylnego. Już wiadomo, że żaden z 
naszych stałych armatorów nie postawi 
swojego statku do remontu w Szczecinie. 
Myślę, że kadra kierownicza Gryfii dobrze 
zdaje sobie z tego sprawę, tylko nikt o tym 
głośno nie mówi.

 „MH”: Jednak zarząd wystosował 
w połowie sierpnia br. oświadczenie, w 
którym zapowiada zmiany moder-
nizacyjne i usprawniające działalność 
spółki, a co chyba najważniejsze 
zwiększenie zatrudnienia. Skąd więc 
wasze obawy?

 A.Stawicka: Tak ma Pan rację. W tym 
oświadczeniu czytamy, że „wszyscy 
pracownicy stoczni (…) bez względu na 
podejmowane decyzje, będą mieli zapew-
nione miejsca pracy w MRS „Gryfia” 
S.A.”. I może bym w te zapewnienia 
uwierzyła gdyby nie fakt, że Szczecin 
oddalony jest od Świnoujścia o 120 km. 
Oficjalnie zarząd nie planuje zwolnień, ale 
dobrze wie, że ludzie sami zrezygnują z 
pracy. To działanie w białych rękawi-
czkach. Po co się brudzić, jak można wrę-
czyć wypowiedzenia zmieniające miejsce 
pracy i zatrudnić ludzi w Szczecinie. Tylko 
który z pracowników będzie chciał 
dojeżdżać dziennie 240 kilometrów w obie 
strony. Kto podpisze będzie miał pracę, kto 
nie, to pójdzie na zasiłek dla bezrobotnych. 
 Kierownictwo Gryfii będzie miało 
czyste sumienie a wszem i wobec będzie 
ogłaszało, że nie zwalnia z pracy, a 
przyjmuje nowych pracowników. Pytam 
się kogo. Bo o fachowców na rynku pracy 
bardzo trudno, gdyż praca w stoczni jest 
bardzo trudna i wymagająca. 

 Odnosząc się do doniesień medial-
nych o planach rozwoju Gryfii, to chcą to 
zrobić naszym kosztem. Tylko jeżeli 
nawet cały sprzęt zostanie przeniesiony do 
Szczecina i uda się sprzedać tereny po 
stoczni w Świnoujściu to i tak nie 
wystarczy pieniędzy na wybudowanie 
nowego doku. 
 Dlaczego? Według szacunków taka 
inwestycja to koszt około 300 mln złotych. 
Gryfia nie ma i nie będzie miała takich 
pieniędzy. Nie ma również możliwości 
uzyskania finansowania, gdyż większość 
majątku jest po prostu zastawiona. Kolejną 
przeszkodą w rozwoju jest brak terenów w 
Szczecinie. Większość należy do funduszu 
MARS, który według naszych informacji 
może w ciągu najbliższych miesięcy 
również przestać istnieć.

 Przykładów takiej niekompetencji ze 
strony zarządu jest o wiele więcej. Za kilka 
miesięcy kończy się umowa użyczenia 
drogi dojazdowej do doku nr 5, a nowy jej 
właściciel ST3-Offhore może za 
dzierżawę zażądać dużych pieniędzy 
wiedząc, że Gryfia bez tej drogi nie będzie 

miała dostępu do własnego doku. Ktoś kto 
tego słucha i czyta to pewnie zastanawia 
się czy to wszystko prawda? Otóż 
szanowni Państwo tak to prawda! 
Podejmowane decyzje nie mają nic 
wspólnego z racjonalną polityką 
gospodarczą i ratowaniem przemysłu 
stoczniowego w kraju. 
 „MH”: Spiętrzenie problemów rodzi 
napięcia na linii związki zawodowe – 
zarząd. Jak w tej sytuacji kształtują się 
wzajemne relacje?
 A.Stawicka: Można odpowiedzieć na 
to pytanie jednym zdaniem. Współpracy i 
dialogu z zarządem nie ma. Obecny 
dyrektor naczelny, który tak de facto 
rządzi spółką, był od 2019 roku, przez 
niespełna dwa miesiące prezesem zarządu 
Gryfii. Po postawieniu mu zarzutów 
związanych z narażeniem Holdingu 
Węglowego na szkody w wysokości 1,5 
mln złotych został zdegradowany do 
funkcji dyrektora. Na jego miejsce w 
lutym 2020 roku powołano nowego 
prezesa, który powiedział na spotkaniu ze 
związkowcami, że on się na sprawach 
stoczni nie zna. 
 W przeciągu tych prawie 8 miesięcy 
prezes nie pofatygował się na ani jedno 
spotkanie z załogą Świnoujścia, a dyrektor 
naczelny od 2019 roku był aż dwa razy. 
Czy można mówić w tym przypadku o 
współpracy? Raz w tygodniu przyjeżdża 
do nas wysłannik zarządu – dyrektor 
produkcji. Jednak on pomimo szczerych 
chęci nie jest władny do podejmowania 
decyzji. 9 lipca br. wystosowaliśmy pismo 
z prośbą o spotkanie z zarządem. Jest 
druga połowa września i do takowego nie 
doszło.
 Chcemy dowiedzieć się, czy fakty-
cznie zarząd zamierza nas sprzedać. W 
jakim celu robiona jest przez firmę CBRE 
Polska wycena Świnoujścia? Dlaczego 
spółka Bodoserwis wykonuje opraco-
wanie planu wydzielenia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa?  
 Wysłaliśmy również takowe pytania do 
ministra Gróbarczyka. Z ich odpowiedzi 
możemy wnioskować, że minister nie wie, 
co robią jego podwładni w Gryfii. Możemy 
domniemywać, że albo coś się przed nami 
ukrywa, albo kompletnie panowie, którzy 
są u sterów nie mają pomysłu na ratowanie 
stoczni. Powstaje wiele pytań: Czy statek 
pod nazwą Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma jeszcze 
sternika? A może pan minister już nie jest 
zainteresowany naszym losem, bo po 
rekonstrukcji rządu nie będzie pełnił swojej 
funkcji?
 

CIĄG DALSZY  ZE STR.1

JAK SPROSTAÆ WYZWANIOM 
NOWEJ RZECZYWISTOŒCI...

XII EUROPESKI KONGRES GOSPODARCZY

 Trzy szweckie koncerny: SSAB, LKSB i Vattenfall 
utworzyły spółkę HYBRIT, która uruchomiła w Lulei 
testowy zakład nowej technologii produkcji stali z 
wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru. W projekt 
czystego hutnictwa bez udziału paliw kopalnych 
zainwestował także rząd tego kraju. 

 Jak donoszą media „jeżeli testy w nowym zakładzie zakończą 
się pomyślnie, będzie to oznaczało rewolucję w hutnictwie, gdzie 
dotąd produkcja stali – jednego z najważniejszych materiałów na 
świecie – zaczyna się w wielkich piecach wykorzystujących węgiel 
koksowy”.
 Światowe hutnictwo odpowiada za około 5-8 proc. globalnej 
emisji CO2 i około 10-15 proc. popytu na węgiel kamienny, z 
którego produkuje się koks niezbędny do procesów 
wielkopiecowych. Szwedzi chcą to zmienić i liczą, że instalacja w 
Lulea pozwoli w krótkim horyzoncie czasowym zrezygnować z 
produkcji stali w tradycyjny sposób. Według ich wyliczeń, 
rewolucyjna metoda produkcji stali może zmniejszyć emisję CO2 
do atmosfery w Szwecji o 10 proc. i w Finlandii o 7 proc
 - W tej chwili mamy historyczną możliwość robienia rzeczy, 
które zapewniają miejsca pracy tu i teraz - ale również przyspieszają 
transformację klimatyczną, która, jak wszyscy zdają sobie sprawę, 
jest konieczna. Dzisiaj kładziemy podwaliny pod procesy, które 
umożliwią szwedzkiemu przemysłowi stalowemu całkowite 
uwolnienie się od paliw kopalnych i dwutlenku węgla w ciągu 20 lat 
– powiedział podczas uroczystości uruchomienia zakładów 
szwedzki premier Stefan Löfven.
 Obecnie w przypadku prawie wszystkich wielkich pieców 
zużycie koksu jest znacznie obniżane poprzez wtłaczanie środka 
redukującego do zestawu dysz powietrznych. Jednakże, koks do tej 
pory nie mógł być w całości zastąpiony. Minimalny wskaźnik koksu 
wielkiego pieca wynosi około 200 kg/t surówki żelaza.
 Według wyliczeń stal wyprodukowana z wykorzystaniem 
nowej technologii będzie droższa od tej produkowanej w wielkich 
piecach o 20-30 proc.. Jak podkreślają Szwedzi wynika to głównie z 
wysokich cen energii elektrycznej. Niemniej kierunek zmian został 
wskazany.
 Nad podobnymi rozwiązaniami pracują również największe 
koncerny hutnicze świata ThyssenKrupp oraz ArcelorMittal, który 
w roku ubiegłym zapowiedział, iż chce do 2050 roku osiągnąć pełną 
neutralność klimatyczną.
 Czy opracowana przez Szwedów technologia produkcji stali 
stanie się początkiem nowej ery w światowym hutnictwie?        (P)

SZWEDZI TESTUJ¥ 
NOW¥ TECHNOLOGIÊ

PRODUKCJI STALI 

HUTNICTWO BEZ WÊGLA?

NIE DOPUŒCIMY DO ZAMKNIÊCIA NASZEJ STOCZNI
ROZMOWA „MH” Z ANETĄ STAWICKĄ PRZEWODNICZĄCĄ OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

FEDERACJI ZZ  METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE 
I PRZEWODNICZĄCĄ MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZZPRACOWNIKÓW STOCZNI „GRYFIA” W ŚWINOUJŚCIU.

Tak prezentuje się stocznia w Świnoujściu, której tereny mają zostać sprzedane. 

DOKOŃCZENIE NA STR.6

  Stocznia obecnie 
zatrudnia około 650 
pracowników, 200 w 
Świnoujściu i 450 w 
Szczecinie. Średnio 
na 100 pracowników 
przypada 1 dyrektor, 
bo mamy ich aż 6, do 
tego dochodzi kilku 
szefów, kilkunastu 
k i e r o w n i k ó w  i  
koordynatorów. Do 
końca maja mieliśmy 
d o s t a ć  a n a l i z ę  
wprowadzonych na 

Przewodnicząca Aneta Stawicka przedstawia sytuację zakładu podczas 
nadzwyczajnego posiedzenia rady miasta Świnoujście.

DOKOŃCZENIE ZE STR.4



LICZYMY NA POPRAWÊ KONIUNKTURY!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM ŁATKĄ PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.

NASZA ROZMOWA

75 MILIONÓW EURO PO¯YCZKI NA EKOLOGIÊ DLA ARCELORMITTAL

PRZYJACIEL „SOLIDARNOŒCI” 
I ŒRODOWISKA HUTNICZEGO

 
 Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych w swojej opinii oprócz 
rekomendowania dyrektywy ramowej, 
podzielił  postulat Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych 
proponujący wprowadzenie odniesienia do 
wymiaru płacy średniej, tak że proponowane 
godne wynagrodzenie według europejskich 
związków nie powinno wynosić mniej niż 60 
procent mediany i 50 procent płacy średniej w 
danym kraju.
 Konfederacja proponuje również, żeby 
dyrektywa zawierała środki zachęcające 
państwa członkowskie do wspierania 
rokowań zbiorowych i układów zbiorowych 
pracy, których obowiązywanie powinno 

wynosić co najmniej 60 procent w 
poszczególnych branżach. W tym celu 
partnerzy społeczni powinni- przy zachowaniu 
ich autonomii opracować odpowiednie plany 
działań promujące dialog społeczny w 
miejscach pracy. Dla przypomnienia, układy 
zbiorowe pracy oprócz europejskiej płacy 
minimalnej były drugim najważniejszym 
tematem podejmowanym przez przewod-
niczącego OPZZ Jana Guza na arenie 
europejskiej.
 Od przeszło 10 lat intensywnie promo-
waliśmy na arenie europejskiej nasz postulat 
europejskiej płacy minimalnej. Wielokrotnie 
rozmawiałem z liderami europejskich związ-
ków zawodowych jako jedyny przedstawiciel 
z polskich związków zawodowych uczestni-

czący w posiedzeniach Komitetu Wykonaw-
czego Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych czy w spotkaniach bilateralnych 
w Brukseli. Nasze działania, podobnie jak w 
przypadku rewizji dyrektywy o pracownikach 
delegowanych odniosły skutek. Potrafiliśmy 
również zmobilizować związki zawodowe z 
krajów Europy Środkowej do poparcia 
europejskiej płacy minimalnej i to z naszej 
inicjatywy związki z tego kraju przyjęły 
wspólne stanowisko – powiedział Andrzej 
Radzikowski obecny przewodniczący OPZZ. 
 Pensja minimalna w Polsce w tym roku 
wynosi niemal 50 proc. średniej, więc Polacy 
pracujący za minimalną krajową obecnie nic 
nie zyskają. Podobnie będzie w roku 
przyszłym, bowiem z szacunków rządu 
wynika, że pensja minimalna w wysokości 
2800 złotych stanowić będzie 53 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Jednak 
europejska płaca minimalna miałaby objąć 
wszystkie umowy, nie tylko o pracę. OPZZ 
liczy, że propozycję europejskiej pensji 
minimalnej poprze też nasz rząd. 

 Chęć zakupu podtrzymuje Sunningwell 
International Polska, który pierwotnie chciał zapłacić 
za hutę 245 mln złotych. Obecnie właściciel i prezes 
spółki Marek Frydrych czeka na rozwój sytuacji. 
 Jako dzierżawca ma prawo pierwokupu, jednak 
brak konkretnych decyzji i niepewność uniemożli-
wiają normalne funkcjonowanie huty. Sunningwell 
widzi Hutę Częstochowa jako część tworzonego z 
innymi zakładami hutniczymi w Europie holdingu.
 W rozmowie z „MH” prezes podkreślał „dopóki 
jesteśmy tylko dzierżawcą nie możemy pozwolić 
sobie na większe inwestycje, bo nikt tych pieniędzy 
nam nie zwróci, a huta ich bardzo potrzebuje. Jest 
bowiem wyeksploatowana i w ostatnich latach nie 
inwestowano w nią. Mamy niezbędne pieniądze i 
pomysł. Moglibyśmy ruszyć z inwestycjami w każdej 
chwili. Szkoda, że nie udało się jej kupić, bo każdy 
dzień niepewności to utrata rynku. Dziś wiemy 
znacznie więcej o hucie. Zawsze podkreślałem, że 
widzimy dla niej przyszłość i chcemy zwiększać 
produkcję. Okazało się to nie możliwe ze względu na 
awaryjność ciągów technologicznych. Problemem 
jest przekroczenie produkcji 45 tysięcy ton blach, bo 
nie pozwala na to stan linii do ich ciecia. I tak można 
by mnożyć przykłady. Krótko mówiąc wszędzie tam, 
gdzie się zagłębimy w temat wyskakują problemy. W 
ten sposób tracimy pieniądze i czas”.
 Przypom
nijmy brak 
k a p i t a ł u  
obrotowego i 
zad łużen ie  
b y ł y  
p o w o d e m  
zg łoszen i a  
wniosku o 

upadłość ISD Huty Częstochowa. 4 września 2019 r. 
sąd ogłosił upadłość zakładu uniemożliwiając jego 
kupno w tzw. pre-packu. Uzasadniając decyzję sędzia 
stwierdził, że upadłość i ogłoszenie przetargu „nie 
wyklucza szybkiego sfinalizowania sprzedaży. 
Wynika to z faktu, że złożone zostało oszacowanie 
przedsiębiorstwa dłużnika, wobec czego jeszcze w 
tym miesiącu planuje się wydanie postanowienia w 
przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargu” - 
informował sędzia Bogacz.
 W 19 września syndyk wydzierżawił hutę na 12 
miesięcy spółce Sunningwell International Polska. 
Dzierżawca przejął wszystkich pracowników. 30 
września po czterech tygodniach przygotowań i 
odbudowaniu zapasów złomu nastąpił rozruch 
stalowni. 18 października – po 181 dniach przerwy – 
odbyły się pierwsze wytopy, a 25 października 
wznowiła produkcję Walcownia Blach Grubych. 
Dzierżawca chce postawić nie tylko na ilość, lecz 
także na jakość produkcji, zbudować firmę 
produkującą i sprzedającą wyroby najwyższej 
jakości. 
 Mamy pomysł na podwyższenie tej jakości 
poprzez uruchomienie działu obróbki stali 
nierdzewnej. Sunningwell International Polska ma też 
zamiar odbudować zaniechaną w 2015 r. produkcję 
konstrukcji stalowych. Kiedyś Huta Częstochowa 
produkowała 10 tys. ton takich konstrukcji 
miesięcznie – mówił podczas spotkania z radnymi 
miasta Częstochowa  prezes Marek Frydrych.
 Czy plany Sunningwella zostaną zrealizowane, a 
pracownicy Huty Częstochowa będą mieli pracę i 
stabilizację? Co jeżeli do drugiego przetargu 
ponownie nie zgłosi się żaden inwestor. Czy syndyk 
sprzeda hutę obecnemu dzierżawcy?                      (P)

KGHM INWESTUJE W OZE

TRZY FARMY FOTOWOLTAICZNE

 - Mamy ponad 200 hektarów własnych gruntów, które mogą być przeznaczone 
na projekty związane z energią z OZE. Tutaj w Legnicy jesteśmy już na etapie 
ostatnich pozwoleń, niebawem ruszamy z kolejnymi projektami. Rozważamy także 
pozyskanie energii np. z farm wiatrowych – zapowiedział prezes  Marcin 
Chludziński.
 Realizowana przez KGHM Polska Miedź Strategia 4E stawia na efektywność, 
ekologię, e-przemysł i elastyczność. Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te 
obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest 
właśnie fotowoltaika.
 Inwestycje realizowane są w trzech miejscach. W okolicach Huty Miedzi 
Legnica KGHM ZANAM planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW. 
Kolejna elektrownia fotowoltaiczna powstaje na terenie Oddziału Zakład 
Hydrotechniczny. Według założeń elektrownia będzie wytwarzać 5 400 MWh 
energii rocznie, która w całości będzie wykorzystywana przez ZG Lubin.
 Ostatni z trzech projektów przewiduje budowę farmy OZE przy Hucie Miedzi 
Głogów. Elektrownia wytworzy 5500 MWh energii rocznie, całość energii zostanie 
skonsumowana przez hutę
 - Zawarliśmy już umowę z projektantem, który będzie odpowiedzialny za 
pozyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych oraz przygotowanie projektów 
budowlanych tych dwóch elektrowni fotowoltaicznych – powiedział Piotr Kuzdra, 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki.
 KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii 
elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym 
względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

Uczes

 Niestety ani koalicja PO-
PSL ani PiS mimo oznak 
nadchodzącego kryzysu nie 
wypracowały sensownego roz-
wiązania, a Program dla Śląska, 
zaproponowany przez po-
przednią ekipę rządową, a 
następnie zmodyfikowany przez 
obecną, pozostał w sferze 
niespełnionych obietnic. Podjęte 
niedawno rozmowy ze stroną 
społeczną, a czasowo zamro-
żone przez pandemię, nie na-
strajają optymistycznie. Zwła-
szcza po fatalnym ich starcie z 
udziałem wicepremiera Jacka 
Sasina. Kontynuacji można 
spodziewać się zapewne po 
rekonstrukcji rządu, a być może i 
wcześniej, bo sytuacja górnic-
twa, a zwłaszcza Polskiej Grupy 
Górniczej  jest dramatyczna. 
Jest późno, bardzo późno.
 Na łamach „Rzeczpospo-
litej” ukazał się niedawno artykuł 
Aleksandry Fedorskiej „Koniec 
węgla kamiennego w Niem-
czech”, w którym autorka przy-
pomina jak nasi zachodni sąsiedzi 
rozwiązali ten także niezwykle 
trudny dla nich problem gospo-
darczy. Trudny, bo węgiel był 
podstawą, na której zbudowali 
swoją potęgę gospodarczą i 
zamożność po klęsce w drugiej 
wojnie światowej. Bardzo szybko 
w zagłębiu Ruhry, przemysłowym 
centrum kraju odbudowali 
kopalnie i uruchomili wydobycie. 
 W 1955 roku w Niemczech 
Zachodnich w górnictwie praco-
wało 607 tys. osób, a dwa lata 
później roczne wydobycie węgla 
kamiennego osiągnęło poziom 
150 mln ton. Pochodził on 
głównie z Zagłębia Ruhry, a także 
z kraju Saary, Aachen i Hoben-
büren. Jednak pod koniec lat 50. 

minionego wieku stosunek społe-
czeństwa do górnictwa zaczął się 
zmieniać ze względu na szkod-
liwe oddziaływanie na zdrowie 
mieszkańców uprzemysło-
wionych regionów i środowisko. 
 Problematyka ta zdomi-
nowała niemiecką politykę lat 
60. Tymczasem wzrosło znacze-
nie ropy i gazu jako nośników 
energii i ogrzewania, co w 
konsekwencji doprowadziło do 

pierwszego kryzysu w górnic-
twie i likwidacji części kopalń. 
Pierwsze zamknięto w 1968 
roku, a do końca tamtej dekady 
ze 173 zakładów wydobyw-
czych zostało tylko 70. W 
dodatku kopalnie stały się 
nieopłacalne, gdyż koszty 
wydobycia były znacząco wyż-
sze od dochodów ze sprzedaży. 
Wywoływało to fale krytyki, ale 
rząd nie decydował się na 
podjęcie zdecydowanych dzia-
łań zgodnych z zasadami 
ekonomii. Dopiero gdy premier 
Margaret Thatcher zaczęła 
likwidować górnictwo w Wiel-

kiej Brytanii i zamykać kopalnie, 
Niemcy postanowili pójść tą 
drogą. Choć wybrali inny 
sposób, a mianowicie długie i 
drogie odchodzenie od węgla 
kamiennego bez masowych 
zwolnień, by uniknąć protestów 
społecznych. W procesie 
decyzyjnym zaangażowane były 
bardzo silne i aktywne  związki 
zawodowe.

 Problem w głównej mierze 
dotyczył Zagłębia Ruhry, tak jak 
u nas Śląska. W 1990 roku 
pracowało tam 30 kopalń, w 
2000 już 15, a w 2007 roku tylko 
7. Proces nie przebiegał wcale 
bezkonfliktowo, gdyż zmieniały 
się ekipy rządowe, a wraz nimi 
spojrzenia na gospodarkę. Na-
stępowały też rożnego rodzaju 
tarcia między rządem fede-
ralnym, a władzami landu 

Nadrenii Północnej-Westfalii. 
W 2007 roku kanclerz Angeli 
Merkel udało się osiągnąć 
porozumienie, zgodnie z którym 
władze landu miały ponosić 
koszty transformacji do 2014 
roku, po czym przejąć je miał 
rząd federalny. A były to duże 
obciążenia nawet dla tak 
bogatego kraju.
 W 2001 roku utrzymanie 
jednego miejsca pracy w 
górnictwie kosztowało 82 tys. 
euro. Do wydobycia na początku 
procesu trzeba było dopłacać 
prawie 2,5 miliarda euro 
rocznie. Z czasem kwota malała 

i w ostatnich latach wynosiła 
poniżej miliarda. Istotnym 
elementem całego wielkiego 
przedsięwzięcia było stworzenie 
spółki akcyjnej RAG zrze-
szającej kopalnie, która przed 
zamknięciem zakładów zajęła 
się sprzedażą ich maszyn i 
urządzeń i poszukiwaniem 
innych źródeł dochodów. W ten 
sposób pozyskiwano środki na 
emerytury dla byłych górników 
czy rekultywację terenów 
przemysłowych.
 W 2018 roku zamknięta 
została ostatnia kopalnia węgla 
kamiennego Prosper Haniel, 
zakład o ponad 150-letniej 
tradycji. W uroczystości uczest-
niczył prezydent Niemiec Frank 
Walter Steinmeier, któremu 
górnicy wręczyli ostatnią wydo-
bytą tu bryłę węgla w kształcie 
serca. Tak zakończyła się histo-
ria wydobycia węgla kamien-
nego w Zagłębiu Ruhry i Niem-
czech. 
 Te historie można poznać 
dziś w muzeum Zagłębia Ruhry 
w Essen i innych obiektach muze-
alnych w byłych kopalniach.
 Nadal jednak trwa wydo-
bycie węgla brunatnego, który 
był głównym nośnikiem energii 
elektrycznej w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, w 
Zagłębiu Łużyckim i terenach 
koło Magdeburga.
 Po zjednoczeniu Niemiec 
nastąpiły wielkie zmiany w tym 
sektorze gospodarki, a wydo-
bycie węgla spadło o 100 mln ton 
w stosunku do roku 1985. W 

pierwszej dekadzie po przełomie 
pracę w górnictwie straciło ponad 
100 tys. osób. W 2000 roku w tym 
sektorze zatrudnionych było 
ponad 75 tys. ludzi, a w 2019 
niewiele ponad 20 tys.
 Po likwidacji górnictwa 
węgla kamiennego nadszedł czas 
na węgiel brunatny, którego w 
połowie lat 80. w obydwu pań-
stwach niemieckich wydoby-
wano najwięcej w historii – 400 
mln ton rocznie, ale 15 lat później 
już tylko 160 mln ton. To tanie 
źródło energii, jednak ze względu 
na ochronę środowiska i zdrowie 
ludzi zapadły decyzje o za-
przestaniu eksploatacji tego 
surowca do 2038 roku. Proces ten 
się dopiero zaczyna.
 Polska podobnie jak Niem-
cy przez długi czas opierała 
swoją gospodarkę na węglu, 
który zyskał miano czarnego 
złota. To dzięki niemu w okresie 
20-lecia międzywojennego i po 
II wojnie światowej odbudowy-
waliśmy nasz kraj z ruin i 
zgliszcz i realizowaliśmy marze-
nia o godnym życiu. 
 To już jednak historia. Dziś 
najważniejszym jest jak przepro-
wadzić transformację przy naj-
niższych kosztach społecznych.
 I jak wynika z wypowiedzi 
wicepremiera Jacka Sasina dla 
RMF FM rząd, który dotychczas 
głównie zapewniał, że będzie 
bronił górnictwa gotów jest do 
podjęcia stosownych działań w 
tym zakresie. 
 „Proces zamykania kopalń 
jest procesem nieuchronnym, 
ponieważ jest on bardzo ściśle 
związany z polityką energety-
czną i klimatyczną UE, koniecz-
nością odchodzenia od węgla” – 
powiedział wicepremier i dodał, 
że proces będzie trwał kilka-
dziesiąt lat. 
 Tymczasem Ministerstwo 
Klimatu zakończyło pracę nad 
nową wersją polityki energety-
cznej państwa do 2040 roku, której 
filarem ma być morska energetyka 
wiatrowa i atom. Udział węgla w 
produkcji energii w 2030 roku ma 
być ograniczony do 37 proc., a w 
2040 do 11 proc.. Program został 
przedstawiony 10 bm. górniczym 
związkom zawodowym. 
 Górnicza „Solidarność” wy-
stosowała list do premiera Mate-
usza Morawieckiego, w którym 
wyraziła swoje zaniepokojenie 
sytuacją w górnictwie. Odnieśli się 
w nim do przebiegu obrad zespołu 
do spraw transformacji górnictwa. 
 Ich zdaniem „to nie załogi 
kopalń podejmowały decyzje o 
kierunkach rozwoju spółki, a 
więc to nie one powinny być 
obarczane konsekwencjami tych 
działań”. Związkowcy przypom-
nieli, także że premier wyraził 
wcześniej wolę uczestniczenia w 
rozmowach na temat przyszłości 
górnictwa i apelują aby objął je 
swoim nadzorem .         

Andrzej Derlatka
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 Nim spoczęła w Panteonie i stała się chlubą Francji, Maria Skłodowska-Curie była w tym 
kraju także jedna z „brudnych cudzoziemek okradających ją i hańbiących”. Tak pisał o niej 
„Le Figaro” w 1911 roku, wzywając do modłów o ocalenie Francji od katastrofy, którą 
sprowadzają na nią uczone kobiety. Nagonka na laureatkę Nobla i naszą rodaczkę 
sprowokowana była jej romansem z Paulem Langevinem, wybitnym profesorem fizyki, a 
wcześniej doktorantem jej zmarłego męża Pierre'a Curie.

Bajkalska Kompania Górnicza rozpoczęła po 12 
la tach  od  uzyskania  konces j i  prace  
przygotowawcze złoża miedzi Udokan, które 
znajduje się w Kraju Zabajkalskim. Według 
szacunków zawiera ono do 26 mln ton cennego 
metalu. Firma chce już za 5 lat produkować 120 
tyś ton miedzi, a docelowo nawet 300 tyś ton. 
Koszty przygotowania produkcji miedzi, czyli 
budowa kopalni i zakłady wzbogacania rudy, 
mogą pochłonąć nawet 1,8 mld dolarów. Średnia 
zawartość miedzi w rudzie to 2 proc. 
 Złoże zostało odkryte w 1949 roku. 
Początkowo porzucono je, ponieważ wstępne 
badania wskazywały zbyt niską zawartość miedzi 
oraz ograniczony zasięg samego złoża. Później 
zweryfikowano te dane, które udowodniły, że 
Udokan to największe złoże miedzi w ZSRR. 
Miedzionośna ruda jest ulokowana stosunkowo 
głęboko, co oznacza potrzebę usunięcia dużej 
ilości nakładu. Pomimo iż w 1960 roku wydano 
dekret o uruchomieniu produkcji nigdy do niej nie 
doszło. Dziś w czasach gdy zasoby metali 
nieżelaznych kurczą się inwestycja, pomimo 
problemów logistycznych, zdaje się być 
opłacalna. 

NIE DOPUŒCIMY
DO ZAMKNIÊCIA...

   DOKOŃCZENIE ZE STR.6

  Stocznia obecnie zatrudnia około 650 pracowników, 
200 w Świnoujściu i 450 w Szczecinie. Średnio na 100 
pracowników przypada 1 dyrektor, bo mamy ich aż 6, do 
tego dochodzi kilku szefów, kilkunastu kierowników i 
koordynatorów. Do końca maja mieliśmy dostać analizę 
wprowadzonych na początku bieżącego roku zmian i 
nowego schematu organizacyjnego. Miały one usprawnić 
funkcjonowanie stoczni i przynieść wymierne efekty 
ekonomiczne. Do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się tej 
analizy. 
 Naszym zdaniem nic dobrego te zmiany nie przyniosły, 
a pracownik na produkcji zamiast zyskać, stracił. Średnia w 
stoczni dla pracownika fizycznego wynosi na rękę 2200 – 
2500 złotych. Zamiast podwyżek dostaliśmy w miesiącu 
lipcu jednorazową premię.
 Po wybuchu pandemii COVID 19 zamknięto stołówkę i 
zaprzestano wydawania posiłków regeneracyjnych, pomimo 
iż ustawa jasno to określa. Interweniowaliśmy, ale odpowiedź 
zarządu była jedna „ludzie mogą sobie przynieść kanapki z 
domu”. Pozostający po godzinach pracy za własne pieniądze 
kupowali sobie prowiant. W ten sposób zaoszczędzono około 
60 tys. złotych i do dziś problem posiłków nie został 
rozwiązany. Dla pracowników nie ma pieniędzy, a zarząd 
zakupił nowe samochody. To moim zdaniem lekceważenie 
ludzi i arogancja.  
 „MH”: 3 lata temu zapowiadano budowę promu, 
który miał być gotowy na przełomie 2020/2021 roku i dać 
pracę stoczniowcom. Na jakim etapie jest ten sztandarowy 
projekt. 
 A.Stawicka: Zapowiedzi i plany były bardzo ambitne. 
Wydawało się, że władzy zależy faktycznie na odbudowie 
przemysłu stoczniowego w Polsce. Mamy potencjał, 
długoletnią tradycję i doświadczoną kadrę. Brakuje 
odpowiednich decyzji i kompetentnych menedżerów.
 Minister wraz z premierem w blasku fleszy zapowiedzieli 
budowę w Szczecinie promu dla Polskiej Żeglugi Morskiej. 
Minęły trzy lata, a słynna na całą Polskę stępka rdzewieje. 
Ostatnio została ogrodzona taśmą, nie wiemy w jakim celu. 
Ludzie się śmieją i mówią, że może będzie to eksponat muze-
alny. Patrząc realnie na całą sprawę , to dziś do budowy tak dużej 
jednostki nie mamy ani niezbędnego sprzętu ani nawet ludzi. 
 W obecnej sytuacji Gryfii wybudowanie skomplikowanej 
konstrukcji promu Ropax jest zwyczajnie niemożliwe. 
Pozwolę sobie zacytować słowa mojego kolegi ze związku 
„prędzej przeniosą Pałac Kultury do Szczecina niż wybudują 
prom”. I to jest smutna rzeczywistość.
 Do tego dochodzi sprawa lodołamaczy.  Pod koniec sierpnia 
zatwierdzono protokół odbioru pierwszego z nich - Pumy, ale 
szybko dowiedzieliśmy się z mediów, że kadłub nie jest gotowy. 
Jest sklejony taśmą. Staliśmy się pośmiewiskiem na cały kraj. 
Podobno kadłub przeszedł test szczelności. Pytam jak i gdzie? 
 W ten sposób zarządza się dziś Gryfią. Od lat prosimy o 
menedżera, który ma wiedzę o przemyśle stoczniowym i który 
mógłby uratować ten przemysł. Niestety nasze prośby nie 
trafiają na podatny grunt.  
 „MH”: Pani Przewodnicząca 9 września odbyło się 
długo oczekiwane spotkanie z ministrem. Jakie ma Pani 
po nim wieści dla stoczniowców ze Świnoujścia?
 A.Stawicka: Pan minister Gróbarczyk potwierdził nasze 
obawy. W odpowiedzi na pytania stwierdził, że trzeba sprzedać 
Świnoujście, by wybudować dok w Szczecinie. W kwestii 
słynnego promu usłyszeliśmy cytuję „budowa promu nam nie 
wyszła, dajcie już z tym projektem spokój. Dok musi się udać”.
 Taka jest strategia na rozwój Gryfii. Sprzedażą jednego  
oddziału, który ma klientów i mógłby samodzielnie 
funkcjonować oraz przynosić zyski, będą ratować oddział, który 
ciągnie nas w dół.
 10 września w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało przerwane do 9 
października br. Musimy poczekać, ale nadal uważamy, że 
sprzedaż Świnoujścia to zła decyzja. Moim zdaniem w ten 
sposób zarząd chce poprawić wyniki finansowe spółki, pokryć 
straty za 2019r. Nie tędy droga Panowie.
 Upadek stoczni to nie jest tylko 200 czy 600 miejsc pracy. 
To tragedia wielu rodzin. Za Świnoujściem pójdzie Szczecin, 
to tylko kwestia czasu i przedłużanie agonii, która trwa.
 Przemysł stoczniowy bardzo blisko współpracuje z 
hutnictwem, które również staje przed wyzwaniami. Jedyny 
producent balach grubych – Huta Częstochowa jeszcze nie tak 
dawno miała być zamknięta. Została uratowana i produkuje. 
Mariaż huty i stoczni, która potrzebuje blach, przyniósłby z 
całą pewnością wymierne efekty dla obu stron. Wszyscy 
mieliby pracę, gospodarka rozwijałaby się. 
 Jeżeli mówimy o reindustrializacji przemysłu w Polsce, to 
niech za słowami idą czyny. Będziemy robić wszystko, by nie 
dopuścić do zamknięcia stoczni w Świnoujściu. 
 „MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.          

Przemysław Szwagierczak 
 
 

 Trzeba wreszcie prawdzie spojrzeć w oczy i powiedzieć, że nadszedł czas, by zacząć żegnać się z węglem, który 
przez ponad dwa wieki był głównym źródłem energii, podstawą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Nie 
pomoże nam zaklinanie rzeczywistości i tworzenie złudzeń, że Polska może jeszcze przez długi czas opierać swoją 
energetykę na tym surowcu. Zwlekanie z reformą polskiego górnictwa i nierealne prognozy kolejnych ekip 
rządowych wynikające główne z obawy przed protestami społecznymi doprowadziły do głębokiego kryzysu tej branży. 
I uświadomiły obecnemu rządowi, że tak dłużej być nie może.

KOSZTOWNE PO¯EGNANIE Z WÊGLEM
JAK ZROBILI TO NIEMCY?

EUROPEJSKA P£ACA MINIMALNA
   DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Górnicy przekazują prezydentowi Niemiec 
Frankowi -Walterowi  Steinmeierowi symboliczną bryłę węgla. 

W planach rządu polskiego w pierwszej kolejności mają być
 zamykane nierentowne kopalnie, w tym kopalnia Wujek.



Rozmawiał: 
Przemysław Szwagierczak 

 Według wstępnych danych podanych GUS liczba 
ludności Polski na koniec 2019 roku wyniosła 38 mln 383 tys. 
Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływa 
przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 roku 
pozostaje ujemny. Nie pomogły w tej kwestii rządowe 
programy. 
 W ciągu najbliższych 25 lat liczba ludności Polski 
zmniejszy się o 2,8 mln osób, wynika z raportu. Największy 
wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność 
(przewiduje się, że np. w 2040 r. liczba zgonów sięgnie 440 
tys.), tj. zacznie wymierać wyż demograficzny z drugiej 
połowy lat 50. XX wieku - czyli obecni około 60-latkowie. 
Natomiast wiek emerytalny zaczną osiągać obecni 30/40-
latkowie i będą wówczas stanowić najliczniejszą grupę. 
Mediana wieku ludności wyniesie 50 lat (tj. o prawie 10 lat 
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co prawda zakłada wzrost współczynnika dzietności, ale 
liczebność potencjalnych matek (obecnie są to kilkuletnie 
dziewczynki) spowoduje, że liczba urodzeń nie będzie 
znacząca (np. ok. 240 tys. w 2040 r.). Najbardziej zmniejszy 
się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz lubelskiego, 
łódzkiego i śląskiego, najmniej mazowieckiego, pomorskiego 

MAGDALENA GIEC

Z ROKU NA ROK JEST NAS CORAZ MNIEJ

POLAKÓW UBYA
W SZYBKIM TEMPIE

 Poznaliśmy najnowsze dane Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok 2019, z których wynika, że 
tylko w ubiegłym roku ubyło aż 28 tysięcy Polaków. 
To tak jakby z mapy zniknęło małe miasto. Jeżeli 
takie tempo się utrzyma to wyliczenia mówiące o 34 
mln Polaków w 2050 roku trzeba będzie uznać za 
bardzo optymistyczne.

Ju jitsu to wielka pasja naszej mistrzyni, 
która okupiona jest wielogodzinnymi treningami.

DOKOŃCZENIE ZE STR.6

100 LAT 
ZAŒLUBIN

POLSKI 
Z MORZEM

 (…) Pomimo negatywnych zmian, które 
nastąpiły w otoczeniu rynkowym w I 
półroczu 2020 r., w tym głównie na skutek 
spadku popytu na stal oraz spadku cen 
wyrobów hutniczych, przychody segmentu 
stalowego Grupy były wyższe niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego o 
ponad 12 proc.. Stało się to pomimo słabych 
wyników sprzedażowych w II kwartale 
2020 r., w którym sprzedaż wyrobów 
hutniczych przez STALPROFIL S.A. była o 
30 proc. niższa niż w II kwartale 2019 r. i o 
24 proc. niższa niż w I kwartale 2020 r. Na 
poprawę wyników segmentu 
stalowego wpłynęły dobre 
wyniki spółki zależnej KOLB 
sp. z o.o., której przychody ze 
sprzedaży konstrukcji stalo-
wych wzrosły w I półroczu 2020 
r. o ponad 35 proc. r/r, natomiast 
zysk netto wzrósł o 167 proc.
 W segmencie infrastruktury 
Grupa uzyskała 470 116 tys. zł 
przychodów ze sprzedaży, co 
stanowiło 62,7 proc. przycho-
dów ogółem. Grupa dysponuje 
dużym portfelem zamówień 
zarówno na dostawy rur 
izolowanych, jak i usługi budo-
wy gazociągów przesyłowych. 
Są to głównie kontrakty zawarte 
w wyniku przetargów publicznych na 
realizację kluczowych dla Polski inwestycji 
gazowych, realizowanych przez OGP Gaz-
System S.A. (…) 
 W I półroczu 2020 r. także przychody z 
usług budowy sieci przesyłowych gazu 
osiągnęły bardzo dobry poziom 145 602 tys. 
zł, co stanowi wzrost sprzedaży na tym 
rynku o 122 proc. r/r. Oddział Spółki w 
Zabrzu, posiadając odpowiednie kompe-
tencje i zasoby do skutecznego konku-
rowania, właściwie korzystał z dobrej 
koniunktury na rynku budowy gazociągów.
W I półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa 
STALPROFIL S.A. uzyskała 607 822 tys. zł 
przychodów ze sprzedaży krajowej, czyli o 
2,8 proc. więcej rok do roku. Jednocześnie 
Grupa zanotowała o 98,9 proc. wyższe  
przychody z eksportu, pomimo dużej 
konkurencji, nadpodaży stali na unijnym 

rynku i napływu do UE taniej stali z 
Dalekiego Wschodu i krajów dawnej 
Wspólnoty Niepodległych Państw – 
czytamy w raporcie, w którym zarząd spółki 
zwraca uwagę, iż nowym czynnikiem 
ryzyka, które zostało zidentyfikowane na 
początku 2020 r., a którego wpływ na 
gospodarkę polską i światową jest trudny do 
oszacowania, jest przebieg epidemii 
COVID-19. 
 Spadek popytu na wyroby hutnicze w II 
kw. br. oraz zaprzestanie w kwietniu 2020 r., 
na ok. 2 tygodnie sprzedaży wyrobów 
hutniczych na Składzie Handlowym 

STALPROFIL S.A. w Katowicach (który 
został objęty kwarantanną), przełożyły się 
bezpośrednio  na  spadek obrotów 
gospodarczych STALPROFIL S.A. w 
segmencie stalowym. 
 Wynik EBITDA grupy kapitałowej z 
działalności w obu segmentach wyniósł w I 
półroczu 2020 r. łącznie 28 651 tys. zł i był 
wyższy o 27 proc. rok do roku. Zysk na 
działalności operacyjnej grupy wyniósł 21 
490 tys. złotych i był wyższy o 32 proc.  W 
ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 
2020 r. wyniósł 7,4 mln zł wobec 4,77 mln zł 
zysku rok wcześniej.
 „Z uwagi na pandemię, sytuacja 
gospodarcza na świecie i w UE w II kwartale 
2020 była na tyle niestabilna, że instytucje 
analizujące rynek stali wstrzymywały się w 
tym okresie od wydawania prognoz. Według 
ostatnich prognoz EURO-FER, szacunki 

zużycia jawnego dla drugiej 
połowy roku są lepsze, choć 
wciąż negatywne. Trzeci 
kwartał to według sierp-
niowej prognozy EUROFER 
spadek konsumpcji o 17 
proc., zaś zamykające rok 
ostatnie trzy miesiące to 

spadek o 4 proc.. EUROFER w swojej 
prognozie mówi o 16,6 proc. spadku popytu 
na stal w całym roku 2020, zapowiadając 14 
proc. odbicie w 2021 r. i wskazując, iż wiele 
będzie zależeć także od czynników 
niezwiązanych z COVID-19, które istniały 
już przed wybuchem epidemii.
  Producenci zaliczają tu głównie 
zaburzenia w przepływie stali na świecie 
oraz eskalację protekcjonistycznych 
środków handlowych. 
 Zdaniem World Steel Association, 
sektor budowlany może uzyskać impuls w 
wielu regionach świata dzięki rządowym 

planom stymulacyjnym, ponieważ 
wysiłki przenoszą się z awaryjnego 
zapewniania płynności na oży-
wienie gospodarcze i wspieranie 
infrastruktury, produkcji i prze-
mysłu. 
 Jednak zwiększone deficyty 
budżetów krajowych ograniczą 
zdolność wielu rządów do finanso-
wania projektów infrastruktu-
ralnych. Oczekuje się, że odbicie w 
sektorze urządzeń mechanicznych 
będzie powolne, ponieważ bardzo 
zintegrowane łańcuchy dostaw w 
tym sektorze będą przywracane 
powoli. Przemysł motoryzacyjny, 
który już w ostatnich latach 
przeżywał załamanie, spadki na 

całym świecie ze względu na nasycenie 
popytu, zmiany przepisów i transformację w 
kierunku pojazdów elektrycznych, będzie 
jedną z najbardziej dotkniętych branż przez 
COVID-19. 
 Na krajowym rynku w roku 2020 
przewidywana jest kontynuacja inwestycji 
finansowanych ze środków unijnych w 
zakresie budowy sieci przesyłowych gazu, 
infrastruktury drogowej i kolejowej.  
 Realizacja tych zapowiedzi powinna 
osłabić negatywny wpływ otoczenia 
rynkowego na popyt i ceny na polskim rynku 
stali. 
 Według prognoz ośrodka analitycznego 
SpotData, konsumpcja stali w Polsce w 2020 
r. wyniesie 12,09 mln ton. Oznaczać to 
będzie spadek rok do roku o 6,9 proc.” – 
pisze zarząd Stalprofilu  w raporcie 
podsumowującym I półrocze 2020. 
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DOBRE WYNIKI W TRUDNYM CZASIE
STALPROFIL S.A.

POCZET PREZESÓW 

Pamiątkowy obelisk Walentego Roździeńskiego
 w Katowicach Szopienicach.

Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu. Ma dwa 
oblicza. Jest jednocześnie niezbędny do życia i 
toksyczny. W dolnych warstwach atmosfery szkodzi. 
Jest składnikiem tzw. smogu fotochemicznego. 
Działa drażniąco, przede wszystkim na drogi 
oddechowe, ale może wpływać na cały organizm 
(hamuje procesy oddychania komórkowego). 

 Pierwszymi objawami zatrucia są: drapanie w gardle, 
kaszel, ból głowy. Duże stężenie może doprowadzić do nagłego 
wzrostu ciśnienia i tętna oraz potencjalnie groźnego dla życia 
obrzęku płuc.
 Ozon jako zanieczyszczenie dolnych warstw atmosfery jest 
szkodliwy także dla roślin. Natomiast w górnej warstwie 
atmosfery (stratosferze) ozon jest niezbędny dla życia na Ziemi. 
Zatrzymuje bowiem większość (nawet 95 %) promieniowania 
ultrafioletowego Słońca, nie dopuszczając do jego dotarcia do 
naszej planety. Promieniowanie UV jest przyczyną mutacji u 
zwierząt oraz ludzi. Dlatego właśnie nadmierne opalanie się może 
doprowadzić do raka skóry, w tym najgroźniejszej odmiany – 
czerniaka. Poza tym ultrafiolet osłabia odporność, przez co 
organizm staje się znacznie bardziej podatny na atak 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Ten typ promieniowania jest 
też bardzo niebezpieczny dla oczu. Może powodować na przykład 
zaćmę. Nie tylko zwierzęta i ludzie mogą ucierpieć – UV szkodzi 
na różne sposoby też roślinom.
 Tworzenie się ozonu zachodzi pod wpływem światła 
(ściślej – jego działania na cząsteczki tlenu). Jego naturalna 
zawartość zmienia się więc wraz z szerokością geograficzną oraz 
porą roku. W latach osiemdziesiątych zeszłego wieku sztuczne 
satelity wykryły niepokojący spadek zawartości ozonu nad 
Antarktydą. Dlaczego akurat tam? Otóż podczas długich nocy 
polarnych w stratosferze tworzą się chmury, w których rozkład O3 
zachodzi intensywniej. Zjawisko to nazwano dziurą ozonową. 
Powstała wskutek działalności człowieka. Za zanik warstwy 
ozonowej odpowiedzialne są bowiem obecne w stratosferze tlenki 
azotu i chlor. Tlenki azotu tworzą się przede wszystkim podczas 
spalania paliw w wysokich temperaturach. Natomiast chlor 
pochodzi głównie z rozkładu freonów. To chlorowane i 
fluorowane węglowodory, stosowane kiedyś powszechnie w 
instalacjach chłodzących oraz w kosmetykach w formie aerozolu. 
Niektóre znalazły też zastosowanie w medycynie – jako gazy 
nośne dla substancji podawanych w formie aerozolu. W 
normalnych warunkach freony są nieaktywne chemicznie. W 
dolnych warstwach atmosfery nie reagują z żadnymi innymi 
substancjami. Szacuje się, że mogą krążyć w niezmienionej 
postaci nawet 100 lat! Jednak w stratosferze pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego rozpadają się z wydzieleniem 
chloru, który katalizuje rozkład ozonu. Freony mają też jeszcze 
jedną wadę. Są gazami cieplarnianymi o efektywności znacznie 
większej niż dwutlenek węgla. Ich wprowadzanie do atmosfery 
przyczyniło się do przyspieszonego tempa topnienia lodowców i 
znacznego wzrostu średniej temperatury na Ziemi.
 Zawartość ozonu jest pod stałą kontrolą. Grubość tej 
warstwy jest mierzona w jednostkach zwanych dobsonami. 
Średnio wynosi ona 300. O dziurze ozonowej mówimy wtedy, 
gdy spada poniżej 220 dobsonów.  W 1994 r. sytuacja podczas 
nocy polarnej na Antarktydzie była dramatyczna. Średnia grubość 
ozonosfery wyniosła wtedy zaledwie 92 jednostki! Z kolei 
najbardziej rozległa była dziura ozonowa w 2006 r. Jej 
powierzchnia wynosiła 27 mln kilometrów kwadratowych. 
Jednak wspomniane 220 dobsonów to próg o charakterze 
umownym. Nawet jeśli ubytek jest mniejszy, obserwuje się 
szkodliwe skutki działania promieniowania UV związanego z 
przerzedzeniem ozonosfery.
Jak przeciwdziałać zagrożeniu? W 1985 r. została uchwalona tzw. 
Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej. 
Natomiast w 1987 r. został podpisany tzw. protokół montrealski. 
To międzynarodowe porozumienie mające przeciwdziałać 
powiększaniu się dziury ozonowej.  Doprowadziło do uchwalenia 
w 196 krajach regulacji mających na celu znaczące zmniejszenie 
emisji substancji szkodzących warstwie ozonowej. Poziom 
niektórych z nich został zredukowany nawet o 90 %. Naukowcy 
szacują, że dzięki temu warstwa ozonowa w obrębie dawnej 
dziury ma szanse do 2060 r. całkowicie się zregenerować. Szacuje 
się, że od 2000 r. odbudowa wynosi do 2 % rocznie. Protokół 
montrealski do 2000 r. był na kilku spotkaniach stopniowo 
wzmacniany. Nowe przepisy, jeszcze bardziej redukujące ilość 
zakazanych substancji, podpisywano kolejno w Londynie (1990), 
Kopenhadze (1992), Wiedniu (1995) oraz Montrealu (1997). Co 
ciekawe, firmy, które zdecydowały się na rezygnację z freonów, 
nie straciły, a wręcz zyskały. Zastępcze substancje okazały się po 
prostu tańsze. Niestety nie wolno osiadać na laurach. Pojawiły się 
doniesienia, że na obszarze Azji wrócono do emisji jednego z 
zakazanych freonów. Jako relatywnie tanie i dobrej jakości 
półprodukty służą tam do wyrobu pianek poliuretanowych. Na 
terenie różnych krajów zdarzała się też nielegalna, nie zgłaszana 
nigdzie produkcja trichlorofluorometanu – freonu oznaczonego 
symbolem CFC – 11. Poza tym wspomniane zastępcze środki – 
HFC (hydrofluorowęglowodory) też nie są obojętne dla 
środowiska. Należą bowiem również do gazów cieplarnianych i 
przyczyniają się do niekorzystnego wzrostu średniej temperatury 
na Ziemi. Dlatego w 2016 r. w Kigali podpisano stosowną 
poprawkę do protokołu montrealskiego, mającą na celu kontrolę 
emisji tych substancji. Jej ustalenia weszły w życie w 2019 r.  

(KB)
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 Na początku września nad propozycją 
Komisji głosowała Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych. Za przyjęciem 
stanowiska oddano 85 proc. głosów, 
przeciwko było 11 proc., a wstrzymało się od 
głosu 4 proc.. Wprowadzenie europejskiej 
pensji minimalnej to postulat Ursuli von der 
Leyen szefowej Komisji Europejskiej, która 
na początku swojego urzędowania złożyła 
taką obietnicę.
 Stanowisko zostało przyjęte w ramach 
drugiej fazy konsultacji Komisji z 
partnerami społecznymi, która dotyczyła 
formy w jakiej powinny zostać wpro-
wadzone godne płace w Europie oraz ile 
powinny wynosić. Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych w swojej opinii 
oprócz rekomendowania dyrektywy ramowej, 
podzielił postulat Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych pro-
ponujący wprowadzenie odniesienia do 

wymiaru płacy średniej, tak że proponowane 
godne wynagrodzenie według europejskich 
związków nie powinno wynosić mniej niż 60 
procent mediany i 50 procent płacy średniej w 
danym kraju.
 Konfederacja proponuje również, żeby 
dyrektywa zawierała środki zachęcające 
państwa członkowskie do wspierania 
rokowań zbiorowych i układów zbiorowych 
pracy, których obowiązywanie powinno 
wynosić co najmniej 60 procent w 
poszczególnych branżach. W tym celu 
partnerzy społeczni powinni  przy 
zachowaniu ich autonomii opracować odpo-
wiednie plany działań promujące dialog 
społeczny w miejscach pracy. Dla przy-
pomnienia, układy zbiorowe pracy oprócz 
europejskiej płacy minimalnej były drugim 
najważniejszym tematem podejmowanym 
przez przewodniczącego OPZZ Jana Guza 
na arenie europejskiej.

 Od przeszło 10 lat intensywnie promo-
waliśmy na arenie europejskiej nasz postulat 
europejskiej płacy minimalnej. Wielokrotnie 
rozmawiałem z liderami europejskich związ-
ków zawodowych jako jedyny przedstawiciel 
z polskich związków zawodowych uczestni-
czący w posiedzeniach Komitetu Wykonaw-
czego Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych czy w spotkaniach bilateralnych 
w Brukseli. 
 Nasze działania, podobnie jak w 
przypadku rewizji dyrektywy o pracow-
nikach delegowanych odniosły skutek. 
Potrafiliśmy również zmobilizować związki 
zawodowe z krajów Europy Środkowej do 
poparcia europejskiej płacy minimalnej i to z 
naszej inicjatywy związki z tego kraju 
przyjęły wspólne stanowisko – powiedział 
Andrzej Radzikowski obecny przewod-
niczący Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych. 
 Pensja minimalna w Polsce w tym roku 
wynosi niemal 50 proc. średniej, więc Polacy 
pracujący za minimalną krajową obecnie nic 
nie zyskają.
  Podobnie będzie w roku przyszłym, 
bowiem z szacunków rządu wynika, że 
pensja minimalna w wysokości 2800 złotych 
stanowić będzie 53 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. Jednak europejska płaca 
minimalna miałaby objąć wszystkie umowy, 
nie tylko o pracę. OPZZ liczy, że propozycję 
europejskiej pensji minimalnej poprze też 
nasz rząd. 

EUROPEJSKA P£ACA MINIMALNA

 Najważniejsze centrale związkowe w Unii Europejskiej porozumiały się co do 
zasad europejskiej pensji minimalnej. Wkrótce sprawą ma zająć się Komisja 
Europejska, która przygotuje dyrektywę. Będzie ona wiążąca dla wszystkich krajów 
UE, w tym dla Polski.

JAK SZKODZIMY NATURZE?

OZON

Stalprofil w Dąbrowie Górniczej.



 „MH”: Jakie były główne założenia działal-
ności firmy? Czy i w jakim stopniu udało się je 
zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania? 
 A.Łatka: Większość założeń działalności 
realizowaliśmy zgodnie z przyjętym budżetem, 
natomiast podane powyżej czynniki uniemożliwiły nam 
osiągnięcie zaplanowanego wyniku finansowego.

 Wiele wskazuje na to, że 2020 rok będzie jeszcze 
trudniejszy ze względu na: dalszy wzrost cen energii, 
koszty wynagrodzeń, niepewność dotyczącą 
koniunktury na rynku polskim i europejskim oraz 
dodatkowe wydatki związane z dostosowaniem 
spółki do wymagań konkluzji BAT.
 „MH”: Jakie projekty rozwojowe i inwesty-
cyjne realizowaliście w minionym 2019 roku, a 
jakie zaplanowaliście na rok bieżący i lata 
następne?
 A.Łatka: W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy 
zamknięcie hali rafinacji oraz przeprowadziliśmy 
dalsze prace modernizacyjne. Wymieniliśmy 3 kotły 
rafinacyjne wraz z wymianą fundamentów. W 
miejsce stosowanych dotychczas izolacji 

szamotowych zastosowaliśmy nowoczesne 
włókniny termoizolacyjne. Wykonane zostały nowe 
podesty oraz pokrywy kotłów, wydzielono nowe 
stanowiska odstawcze dla pokryw i mieszadeł. 
Wprowadziliśmy oprogramowanie i sterowanie 
procesów. Nowym rozwiązaniem, poprawiającym 
efektywność cieplną procesów technologicznych 
była zmiana obiegu kanałów spalinowych, co 
pozwoliło na skrócenie czasu topienia metalu. 
 Znaczącym etapem w procesie produkcji 
Zakładu Ołowiu, decydującym o terminowej 
realizacji  zamówień, jest maszyna odlewnicza. Dla 

zwiększenia pewności jej funkcjonowania 
zmodernizowaliśmy układ automatyki oraz układy 
pneumatyczne i hydrauliczne sztaplarki. 
Wymieniony został również siłownik główny. 
 Obecnie rozważamy wprowadzenie robotyzacji 
w procesie układania i sztaplowania gąsek. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa procesowego 
opracowana została także koncepcja zabudowy II 
maszyny odlewniczej.
 Największym wyzwaniem 2020 roku będzie 
dostosowanie zakładu do postawionych w 
konkluzjach BAT wymagań.
 „MH”: Jak Pan ocenia zewnętrzne 
uwarunkowania prowadzenia działalności 
gospodarczej. Co zmieniło się i jaki ma to wpływ 

na efektywność? Jakie wnioski dla dalszej 
działalności wypływają z tych doświadczeń? 
 A.Łatka: Jako recykler – producent ołowiu i 
stopów ołowiu spółka bazuje głównie na odpadach, 
w większości  zakwalifikowanych jako odpady 
niebezpieczne. 
 Sam ołów metaliczny, niestwarzający zagrożeń 
dla środowiska został wprowadzony na listę 
kandydacką substancji niebezpiecznych załącznika 
XIV rozporządzenia REACH. Jeśli Komisja 
Europejska zatwierdzi jego włączenie, dalsza 
produkcja będzie wymagała uzyskania 

dodatkowych zezwoleń, oczywiście po poniesieniu 
kosztów związanych z uzyskaniem zgody.
 Nowelizacja ustawy o odpadach i związane z 
nią rozporządzenia nakładają na spółę szereg  
nowych i trudnych do realizacji obowiązków. Pełny 
monitoring odpadów i wprowadzone od stycznia b.r. 
Bazy Danych o Odpadach (BDO) już teraz 
komplikują dostęp do surowców. W tym wypadku 
przygotowanie ze strony Baterpolu nie wystarczy. 
 Dostawcy odpadów często napotykają problemy 
techniczne i finansowe związane z dostosowaniem 
się do nowych wymagań, co znacznie utrudnia 
współpracę i realizację skupu.
 W 2016  roku  wesz ły  wymagan ia  
Najalepszych Dostępnych Technik (BAT) dla 
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Jak dziś pamiętam, gdy ówczesny 
prezes ArcelorMittal Poland 
Sanjay Samaddar powiedział 
podczas otwarcia pieca po 
remoncie, że w ciągu 2-3 lat 
osiągnie on swoją najlepszą 
wydajność technologiczną. Tym 
bardziej nie mogliśmy zrozumieć 
dlaczego piec, który właśnie osiąga te 
parametry ma być wyłączony. Nie 
mówię już o jego amortyzacji. Naszym 
zadaniem decyzja była nieprzemyślana, 
a koszty ponownego jego uruchomienia 
przewyższą koszty utrzymania na 
gorąco. 
 Od samego początku nie 
zgadzaliśmy się z argumentami 
podawanymi przez zarząd i nadal 
uważamy, że decyzja była błędna. 
Podjęliśmy szereg działań mających na 
celu uchronienie pieca i stalowni przed 
wygaszeniem. Wysłaliśmy szereg 
listów, pism, petycji do wszystkich 
decydentów w kraju poczynając od 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, 
Prezesa Rady Ministrów – Mateusza 
M o r a w i e c k i e g o ,  m i n i s t r ó w,  
parlamentarzystów zarówno partii 
rządzącej jak i opozycji, kończąc na 
samorządzie lokalnym. Na większość z 
nich otrzymywaliśmy odpowiedzi, ale 
konkretnej deklaracji pomocy nie 
otrzymaliśmy. Jedynie prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski  
zadeklarował pomoc i pełne wsparcie 
dla naszych działań. I za to mu jeszcze 
raz dziękuję. Inni politycy tylko 
obiecywali i zapewniali, że zrobią 
wszystko by do wygaszenia nie 
dopuścić, włącznie z wicepremierem 
Jarosławem Gowinem, który we 
wrześniu był na naszym związkowym 
festynie. Skończyło się na obietnicach. 
 24 lipca zorganizowaliśmy 
dużą manifestację przed budynkiem 
dyrekcji w Dąbrowie Górniczej. 
Poparły nas wówczas chyba wszystkie 
organizacje związkowe działające w 
konce rn ie .  Nas tępnego  dn ia  
spotkaliśmy się z prezesem Geertem 
Verbeeckiem, który poinformował nas, 
że decyzja jest wstrzymana na czas 
nieokreślony, a zarząd jeszcze raz 
dokładnie przeanalizuje całą sytuację. 
To nas  bardzo ucieszyło .  Z 
nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy 
się, że premier Mateusz Morawiecki 
rozmawiał o sytuacji naszej huty z 
prezesem Lakshmi Mittalem. Mając 
więc zapewnienia ministrów polskiego 
rządu, wiedząc o rozmowach na 
najwyższym szczeblu i decyzji zarządu 
o wstrzymaniu wygaszenia wielkiego 
pieca postanowiliśmy zrezygnować z 
kolejnych zaplanowanych demonstracji 
ufając i wierząc, że wielki piec nie 
zostanie wygaszony. 
 Myśleliśmy wówczas, że 
nasze argumenty trafiły na podatny 
grunt i udało się uratować hutę i miejsca 
pracy. Niestety, jak się później okazało, 
wygaszenie wielkiego pieca zostało 
tylko odłożone w czasie. Ludzie pytają 
nas dlaczego? My jednak nie 
znajdujemy racjonalnej odpowiedzi. 
Dla nas dzień wygaszania wielkiego 
pieca, czyli 25 listopada 2019 roku, to 
czarna data na kartach historii 
krakowskiej huty.
 Patrząc z perspektywy tych 
dwóch miesięcy dalej uważamy, że ta 
decyzja była błędna i niepotrzebna. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z 
tego, że w świecie występuje 
nadprodukcja stali, iż wzrosły 
drastycznie ceny uprawnień do emisji 

CO2. Tylko trzeba patrzeć obiektywnie 
na tę całą sytuację. W innych krajach, 
gdzie pracują huty należące do 
koncernu ArcelorMittal też występują te 
same problemy. Owszem w Polsce ceny 
energii elektrycznej są droższe o około 
20 procent ,  a le  ten czynnik 
ekonomiczny był podawany dopiero na 
4 miejscu w argumentacji zarządu 
spółki. 
Naszym zdaniem to 
b ł ę d y  d e c y z y j n e  
poprzednich władz 
doprowadz i ły  do  
wyższych kosztów 
produkcyjnych w 
Krakowie. Mam tu na 
m y ś l i  c h o ć b y  
likwidację spiekalni w 
naszym oddziale i 
dowożenie spieku z 
Dąbrowy Górniczej, 
który niestety jest słabej 
jakości. To wszystko 
podraża koszty i na 
papierze nasza huty 
wypada  znaczn ie  
gorzej od innych. Nadal 
uważamy, że mieliśmy 
porównywalne koszty 
funkcjonowania naszej 
huty do innych zakładów w Europie.
 „ MH”: Porównywalne nie 
oznacza takie same. Jak sam Pan 
stwierdził koszty energii są o 20 proc. 
wyższe w Polsce...
 K.Wójcik: Tak to prawda, ale 
trzeba pamiętać, że jeszcze nadal koszty 
pracownicze mamy niższe aniżeli w 
krajach Europy Zachodniej. Moim 
zdaniem padło na Polskę, gdyż mamy 
zbyt słabą reprezentację w dyrekcji 
wykonawczej ArcelorMittal w 
Luksemburgu. Jeżeli Belg czy Niemiec 
ma wybierać, który zakład zostanie 
wyłączony, to co wybierze?  Nie od dziś 
wiadomo, że koszula bliższa ciału, niż 
sukmana. I wydaje się, że tak też jest w 
naszym przypadku. Zdajemy sobie 
sprawę, że decyzje zapadają na szczeblu 
centrali koncernu, a nie w dyrekcji 
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej. 
„MH”: Czy w zaistniałej sytuacji można 
mówić o sukcesach, czy tylko o 
porażce? 
 K.Wójcik: Patrząc na całą tę 
sytuację można by powiedzieć, że nie 
odnajdujemy w naszym działaniu 
sukcesów, bo wielki piec i stalownia 
zostały wyłączone. Jednak analizując 
cały okres walki o utrzymanie produkcji 
to za sukces trzeba uznać konsolidację 
związków zawodowych działających w 
koncernie. Trzeba pamiętać, że 
Dąbrowa Górnicza nadal pracuje na 
dwóch wielkich piecach, więc mogłoby 
się wydawać, że wyłączenie Krakowa 
było im na rękę. Jednak chyba wszyscy 
zrozumieli, że decyzje, które zapadają w 
Luksemburgu dziś dotknęły Kraków, a 
jutro mogą Dąbrowę Górniczą, 
Sosnowiec czy Chorzów. Dlatego 
wspólnie manifestowaliśmy, nie patrząc 
na przynależność, w obronie 
krakowskiej huty, bo w jedności 
związków zawodowych siła. 
 Dziś nasi pracownicy 
uzupełniają braki kadrowe w 

dąbrowskim oddziale, co zostało 
pozytywnie odebrane przez tamtejszą 
kadrę. Problemy z pracownikami dziś 
rozwiązywane są przez naszych 
hutników. Nie wiem, co będzie jak 
uruchomimy wielki piec i stalownię, a 
ludzie wrócą do Krakowa.
 Z całą pewnością za sukces 
trzeba uznać nasz stan uzwiązkowienia. 

P o m i m o  
problemów 
związanych 

z wyłączeniem części surowcowej, nie 
utraciliśmy członków. Powiem 
szczerze, że tego najbardziej się 
obawialiśmy. Część z pracowników, 
członków naszego związku odeszło na 
zasłużone emerytury i w tym zakresie 
nas ubyło. Jednak w minionym roku 
mieliśmy więcej przyjęć do związku 
aniżeli odejść. To nie jest łatwe zadanie, 
by przekonać ludzi do wstępowania do 
związków zawodowych. Pokazaliśmy, 
że potrafimy walczyć o hutników i 
warto być z nami, a to procentuje. 
 Co do porażki to chyba nie 
trzeba dużo mówić. Wygaszenie 
wielkiego pieca, o którego remont tak 
walczyliśmy kilka lat temu oraz 
stalowni to duże niepowodzenie 
wszystkich związków zawodowych 
działających w krakowskim oddziale 
ArcelorMittal Poland. 
 C z ę ś ć  p r a c o w n i k ó w  
oskarżała nas o to, że wiedzieliśmy o 
planach i datach wyłączeń. Z całą 
stanowczością mówię, że są to 
p o m ó w i e n i a  n i e  m a j ą c e  
odzwierciedlenia w rzeczywistości. My 
tak samo jak każdy z pracowników 
zostaliśmy postawieni przed faktem 
dokonanym. Gdy zapadła ostateczna 
decyzja trzeba było podjąć rozmowy z 
dyrekcją w celu uchronienia 
pracowników i wypracowania dla nich 
najkorzystniejszych warunków. Można 
powiedzieć wybraliśmy mniejsze zło. 
Szkoda, że nie udało się nam przekonać 
zarządu, by więcej ludzi mogło pozostać 
w Krakowie i około 300 pracowników 
musi codziennie dojeżdżać 80 
kilometrów w jedną stronę do pracy.  
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to 
komfortowa sytuacja, a dojazdy do 
Dąbrowy Górniczej są bardzo uciążliwe 
i wydłużają dzień pracy do 14, a nawet 
16 godzin. Jednak mamy nadzieję, że 
jest to tylko przejściowa sytuacja i w 
ciągu najbliższych miesięcy wszyscy 
będą mogli wrócić na swoje stanowiska 

pracy w Krakowie. 
 K o l e j n y m  
niepowodzeniem jest 
wstrzymanie budowy 
próżni pozapiecowej. 
Dyrekcja zrezygnowała 
z inwestycji i wszystkie 

firmy musiały zejść z 
budowy. Na zamkniętych wydziałach 
pozostało około 120 osób, które 
utrzymują instalacje w należytym stanie 
technicznym, by bez problemów 
ponownie je uruchomić. Chcieliśmy 
zagospodarować więcej pracowników, 
bo praca na miejscu to mniejszy stres i 
mniej problemów z dojazdami. No cóż, 
nie zawsze w życiu osiąga się same 
sukcesy. 
 „ MH”: Za sukces trzeba 
również uznać dzisiejsze spotkanie 
okrągłego stołu w magistracie, którego 
inicjatorem był Wasz związek. Jak Pan 
je ocenia. Czy przyniosło ono przełom?
 K.Wójcik: Ta to prawda. 
Byliśmy inicjatorem tego spotkania. Jak 
już mówiłem na początku naszej 
rozmowy prezydent Jacek Majchrowski 
jako jeden z pierwszych zadeklarował 
wparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnej 
sytuacji huty.
Cieszę się, że na tym spotkaniu pojawili 
się wszyscy zainteresowani losami huty, 
w tym parlamentarzyści z każdej opcji. 
Zarówno strona rządowa, jak i politycy 
partii rządzącej, jak i opozycji 
zadeklarowali pomoc w celu jak 
najszybszego ponownego włączenia 
wielkiego pieca i stalowni, co 
niezmiernie cieszy. Jednak obawiam 
się, że te deklaracje pozostaną jedynie 
pustymi słowami. Przecież pamiętamy 
jak w czerwcu ubiegłego roku również 
zapewniano nas, że część surowcowa 
nie zostanie zamknięta. Stało się 
inaczej. 
Minister Jadwiga Emilewicz, która w 
tym rządzie jest chyba najbardziej 
k o m p e t e n t n ą  o s o b ą  z n a j ą c ą  
problematykę hutnictwa udzieliła kilku 
istotnych informacji, które napawają 
nas optymizmem. Mam tu na myśli 
prace dotyczące notyfikacji ulg dla 
przemysłów energochłonnych 
związane z ustawą mocową, z których 
ArcelorMittal Poland będzie mógł 
skorzystać, a także o planowanym 
spotkaniu premiera Morawieckiego z 
prezesem Lakshmi Mittalem. 
Z wypowiedzi prezesa Czesława 
S i k o r s k i e g o  m o ż n a  b y ł o  
wywnioskować, że termin ponownego 
uruchomienia wielkiego pieca i 
stalowni zbliża się. Nie padły daty, ale 
poprawa na rynku stali, uruchomienie 
rekrutacji w Dąbrowie Górniczej w celu 
uzupełnienia braków kadrowych, a 
także obłożenie na walcowniach w 
Krakowie daje nam podstawy sądzić, że 
decyzja może zapaść w II kwartale br. 
„ MH”: Najważniejsze wyzwania na 
bieżący rok stojące przez związkiem i 
jego zarządem, to…
K.Wójcik: …doprowadzenie do 
ponownego uruchomienia części 
surowcowej i przeprowadzenie tego 
trudnego procesu z jak najmniejszą 
stratą dla ludzi. 
Jeżeli jednak do tego uruchomienia nie 
dojdzie, to wówczas będziemy 
zmuszeni wznowić nasze akcje 
manifestacyjne i pikiety. Nie możemy 
pozwolić sobie na to, by złożone 
deklaracje nie zostały przekute w czyn. 
Będziemy tego pilnować i rozliczać 
wszystkich, którzy je złożyli. Tak jak 
mówił podczas okrągłego stołu 

ANDRZEJ

Na początku stycznia strona społeczna wezwała 
pracodawcę do niezwłocznego rozpoczęcia 
negocjacji płacowych, celem zawarcia porozumienia 
płacowego, ze względu na niedotrzymanie terminu 
zawarcia takowego porozumienia zgodnie z 
obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym 
Pracy. 
 W odpowiedzi na wystąpienie związków 
zawodowych pracodawca odpowiedział, iż „głównym 
powodem opóźnienia terminu zawarcia 
porozumienia płacowego na rok 2020 jest brak 
wspólnego stanowiska strony związkowej w tym 
zakresie, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę (…) 
Strona pracodawcy przekazała stronie związkowej 
17 grudnia kompleksowe stanowisko w 
przedmiotowym zakresie, przekazując m.in. 
proponowaną treść porozumienia płacowego na rok 
2020. Zwracamy w tym miejscu uwagę, że zgodnie z 
zapisami układu zakładowego zawarcie uzgodnień 
płacowych jest możliwe w każdym uzgodnionym 
przez strony terminie (…)”
 Dyrekcja ArcelorMittal przypomniała 
również iż sytuacja na rynku stali jest bardzo trudna i 
brak jest przesłanek mówiących o jej poprawie. 
Podczas spotkania strony nie doszły do 
porozumienia, a rozmowy płacowe nie zostały 
rozpoczęte ze względów formalnych, czyli braku 
wszystkich podpisów strony związkowej. Tak więc 

negocjacje płacowe zostały odroczone.

WRZESIEŃ 

ź W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów w 
Koksowni Radlin należącej do JSW Koks zawarto „Porozumienie 
o współpracy w zaopatrzeniu w ciepło mieszkańców Radlina oraz 
KWK ROW Ruch Marcel z nowej elektrociepłowni w Koksowni 
Radlin”

ź 4 września Sąd w Częstochowie wydał decyzję o postawieniu 
ISD Huty Częstochowa w stan likwidacji i powołał syndyka, który 
ma być odpowiedzialny za sprzedaż majątku. Decyzja była dużym 

zaskoczeniem dla strony społecznej i potencjalnych inwestorów 
Liberty House Group i Sunningwell International, którzy złożyli 
propozycję zakupu huty.

ź W obecności wiceministra energii Adama Gawędy zarządy 
Huty Pokój i Węglokoksu oraz związki zawodowe podpisały 
porozumienie ramowe dotyczące przyszłości rudzkiej huty. 

ź Minister środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną 
złoża rud cynku i ołowiu „Laski1” złożoną przez ZGH Bolesław.

ź 19 września syndyk masy upadłościowej ISD Huty 
Częstochowa i Sunningwell International podpisali 12 miesięczną 
umowę dzierżawy majątku huty. Dyrektor Marek Frydrych 
zapowiedział iż najpóźniej do 10 października ma ruszyć 
produkcja, która została zatrzymana w czerwcu 2019.

ź Podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w 
Warszawie przedstawiciele branży stalowej zaprezentowali aktualną 
sytuację hutnictwa w Polsce oraz zagrożenia związane z 
wchodzącymi w życie w 2020 roku ustawami.

ź Podczas Konferencji Sprawozdawczej Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa 
Górnicza podsumowano działalność organów statutowych w 
pierwszym roku X kadencji. 

ź Michał Szukała został powołany na stanowisko prezesa zarządu 
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”.

ź W dniach 23-24 września w Legnicy odbyła się Jubileuszowa 
200 Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych z udziałem licznego 
grona przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej i 
menedżerskiej zakładów metali nieżelaznych i zaplecza naukowo-
badawczego z okazji 40 lecia Huty Miedzi Cedynia.

ź Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu 
zorganizowała XVI polsko-niemieckie spotkanie recyklerów i 
handlowców. Na zaproszenie polskiej organizacji samorządu 
gospodarczego do  Warszawy przyjechało ponad 240 osób. 

ź W Łomnej Dolnej w Republice Czeskiej odbyło się V spotkanie 
przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych i 
stowarzyszeń hutniczych reprezentujących firmy przemysłu 
stalowego w Polsce, Słowacji i Czechach.                                    (P)

NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA 2019 ROKU 
W HUTNICTWIE, KOKSOWNICTWIE i ODLEWNICTWIE

Pamiątkowe zdjęcie pracowników radlińskiej koksowni
 z premierem i ministrami. 

Uczestnicy jubileuszowej 200 kwartalnej konferencji SITMN.

 Czy w obecnej sytuacji będą zainteresowani 
zakupem huty? To pytanie, na które w dniu 
dzisiejszym trudno odpowiedzieć. Pewne jest 
tylko to, że prawo pierwokupu ma obecny 
dzierżawca Sunningwell International Polska, 
który podpisał z syndykiem we wrześniu 
ubiegłego roku roczną umowę i cały czas 
deklaruje chęć zakupu majątku częstochowskiej 
huty.
 Prezes Sunningwell 
Marek Frydrych zapewniał 
w styczniu br. podczas 
spotkania z radnymi miasta 
Częstochowa, że jego spółka 
chce „zwiększać produkcję 
walcowni,  co pozwoli  
zmniejszyć koszty stałe, a 
także zwiększać zatrud-
n i e n i e .  C h c e m y  p o d -
wyższyć poziom jakościowy 
produkcji, żeby nie było, że 
sprzedajemy tylko najniższe 
gatunki stali i najtaniej.Na 
bazie huty chcielibyśmy 
zbudować polski holding 
stalowy”.
 Po rekomendacji Rady 
Wierzyciel i  ISD Huty 
Częstochowa poprosiliśmy o 
komentarz prezesa Sunningwell International 
Polska Marka Frydrycha: Cieszymy się, że 
sprzedaż nie będzie przeciągana, jednak sprawa 
mogła być już dawno załatwiona. Odrzucenie 
przez sąd pre-packu spowodowało ogromne 
problemy. Dzierżawca, którym jest nasza spółka 
nie ma takich samych argumentów jak właściciel. 
Kontrahenci żądają przedpłat, nie można 
podpisywać umów długoterminowych itd. 
 W ostatnich dniach dowiadujemy się, że 
proponowana w przetargu kwota ma wynosić 250 
mln złotych. To prawie tyle samo, co nasza oferta z 
roku ubiegłego. Syndyk zapewnia, że będzie 
chciał jak najszybciej sprzedać hutę. Tylko trzeba 
pamiętać o zachowaniu procedur, w tym 
odpowiedniego czasu na ewentualne odwołania. 
Nasza umowa dzierżawy kończy się we wrześniu 
br. Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, by do tego 
czasu zdołano się uporać z przetargiem. Ta 
niepewność wiąże nam ręce. Huta wymaga 
doinwestowania i remontu, w trybie pilnym. 
Maszyny i urządzenia są wyeksploatowane. 

Mówimy o milionach złotych, których nikt o 
zdrowych zmysłach nie zainwestuje, nie wiedząc 
czy za 6 miesięcy będzie właścicielem huty. 
 Dziś wiemy znacznie więcej o hucie. Zawsze 
podkreślałem, że widzimy dla huty przyszłość i 
chcemy zwiększać jej produkcję. Okazało się to 
nie możliwe ze względu na awaryjność ciągów 
technologicznych. Problemem jest przekro-
czenie produkcji 45 tysięcy ton blach, bo nie 

pozwala na to stan linii do 
ciecia blach. I tak można by 
mnożyć przykłady. Krótko 
mówiąc wszędzie tam 
gdzie się zagłębimy w 
temat wyskakują proble-
my. W ten sposób tracimy 
pieniądze i czas. 
 Okazuje się, że zostały 
sprzedane prawa do upraw-
nień emisyjnych, brakuje 
części zamiennych, które 
powinny być na stanie. A te 
które są nie nadają się do 
użytku, a ich wartość 
księgowa nijak ma się do 
rzeczywistości.
 W ub ieg łym roku  
wycena huty wynosiła 228 
milionów złotych. Pro-
ponowaliśmy 245 mln w 

pre-packu. Sąd nie przychylił się do naszej oferty 
i ją odrzucił. Wydaje się, że żądanie za hutę 250 
mln złotych to mało realna kwota. Zobaczymy, 
może zgłosi się chętny. 
 Dla porównania powiem, że zakupiliśmy w 
Rumunii stalownię z piecem z 2008 roku oraz 
maszyną do podgrzewania złomu, a płatność 
została rozłożona na lata. To  nowoczesny 
zakład, który nie wymaga remontu. Huta 
Częstochowa ma kosztować około 58 mln euro. 
Oprócz stalowni jest walcownia blach, ale trzeba 
pamiętać, iż była to najnowocześniejsza huta w 
latach 90 i swoją świetność ma już za sobą. Jak 
się nie inwestowało i zaniedbywało remonty to 
dziś są tego skutki.
 Bardzo bym chciał, aby sprawa została 
szybko zakończona, bo najgorsza jest 
niepewność. Rada wierzycieli zawsze nas 
zapewniała, że chce jak najszybciej sprzedać 
hutę i rekomendowała pre-packa. Tak się nie 
stało. Co będzie teraz? Musimy czekać – dodał 
prezes Marek Frydrych.
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Prezes Marek Frydrych.

CENA WYWO£AWCZA 250 MLN Z£OTYCH 

          
 Mecenas Liwiusz Laska 
omówił procedowaną przez 
Sejm i  Senat  ustawę o 
usuwaniu skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości 
warszawskich, która daje 
pewne możliwości na uregu-
lowanie stanu prawnego 
budynku na Długiej, gdzie 
mieści się siedziba Federacji. 
 Przewodniczący Miro-
sław Grzybek poinformował o 
bieżącej działalności zarządu, 
stanie realizacji projektów 
unijnych i społecznych, a także 
przebiegu prac w Radzie 
Dialogu Społecznego oraz 
procedowanych uchwałach. W 
trakcie dyskusji członkowie 
Rady przedstawili aktualną 
sytuacje w zakładach pracy 
związaną z pandemią Covid-19. 
Trudna sytuacja przemysłu 
związana z pandemią nadal się 
utrzymuje, choć obawy związ-
kowców dotyczące grupowych 
zwolnień, głównie w branży 
automotive, jak na razie się nie 
potwierdzają.
 - Jeszcze 3-4 miesiące 
temu zakłady motoryzacyjne 
zapowiadały szereg zwolnień 
grupowych. Na obecną chwilę 
pracodawcy albo z nich zre-
zygnowali. W niektórych uru-
chomione zostały również Pro-
gramy Dobrowolnych Odejść, z 
których korzystając w głównej 
mierze pracownicy tuż przed 
emeryturą. Z rynku moto-
ryzacyjnego napływają do nas 
też dobre wieści, choć zdajemy 
sobie sprawę, że do jego 
odbudowy daleka droga. W 
tyskim zakładzie karoseryjnym 
rozpoczęto pracę w soboty. 
Związane jest to głównie z 
mniejszą ilością zatrudnio-
nych, bo część ludzi na umo-
wach agencyjnych nie wróciła 
do zakładu. W ten sposób 
próbuje się odrabiać straty.
 Mamy nadzieję, że zapo-
wiadana druga, jesienna fala 
zachorować nie zmusi nas do 

kolejnego lockdownu i powoli 
będziemy mogli wychodzić z 
tego kryzysu na prostą. 
 Nadal niepokojem napawa 
sytuacja w hutnictwie. Obni-
żenie produkcji, wygaszanie 
mocy wytwórczych, ludzie na 
postojowym, to dzisiejszy 
obraz branży. 
 Pomimo zapowiedzi nie 
doczekaliśmy się restartu 
wielkiego pieca w krakowskim 
oddziale ArcelorMittal Poland. 
W maju wypowiedziano tam z 
zachowaniem 12 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Działające w koncernie związ-
ki zawodowe rozpoczęły roz-
mowy z pracodawcą w celu 
wypracowania nowego układu, 
jednak sytuacja na rynku stali 
nie ułatwia negocjacji – mówił 
przewodniczący Mirosław 
Grzybek.  
 Członkowie Rady po zapoz-
naniu się z sytuacją w Stoczni 
Remontowej Gryfia w Świno-
ujściu skierowali Stanowisko 
Federacji do ministra gospo-
darki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marka Gróbar-
czyka z żądaniem podjęcia 
szybkiego dialogu ze sto-
czniowcami. Czytamy w nim 
m.in.: „Wyrażamy stanowczy i 
zdecydowany sprzeciw wobec 
działań właścicielskich Skarbu 
Państwa, który zamiast odbu-
dowywać i wspierać, ma 

zamiar sprzedać część zakładu, 
a w konsekwencji doprowadzić 
do całkowitej likwidacji. 
 Pięć lat temu rząd obie-
cywał, że rozpocznie proces 
odwracania złych decyzji swoich 
poprzedników, który miał pole-
gać na połączeniu obu zakładów 
w Szczecinie i Świnoujściu. Do 
tej pory pracownicy, stoczniowcy 
nie zaobserwowali tych działań 
ze strony ministerstwa i 
rządu. 
 Do tychczasowe  
działania zarządu Stoczni 
również wskazują na 
wręcz coś przeciwnego i 
nie są do zaakcep-
towania przez śro-
dowisko województwa 
zachodnio-pomorskiego. 
(…) Liczymy, że Pan 
Minister mimo, iż nie-
obecny na Nadzwy-
czajnej Sesji Rady Miasta 
Świnoujścia w dniu 20 
sierpnia 2020 roku zainte-
resuje się obecną sytuacją 
zakładu i podejmie 
działania umożliwiające 
zaprzestania likwidacji 
Stoczni, a co za tym idzie 
zwolnieniem około 200 
pracowników.
 Tak szumnie obcho-
dzona rocznica 40 lecia 
Solidarności,  z tak 
wartościowymi postu-
latami, powinna zmusić 
ministerstwo i rząd do 

refleksji, a okres który mówi o 
przemianach  społeczno-
gospodarczych w Polsce poz-
wala oczekiwać, że przemysł 
stoczniowy w Świnoujściu nie 
zostanie zlikwidowany ”.
 W związku z rozszerzającą 
się pandemią i obostrzeniami 
dotyczącymi organizowania 
spotkań powyżej 150 osób 
postanowiono, iż tegoroczny 
Ogólnopolski Dzień Metalowca 
i Hutnika zostanie przełożony i 
zorganizowany w przyszłym 
roku w dniach 22-25 kwietnia 
2021 w Mielnie. 
 Na zakończenie obrad 
przewodniczący Mirosław 
Grzybek podziękował za pracę 
długoletnią, ponad 30 letnią 
pracę w Federacji paniom: 
Barbarze Jóźwiak, Marii 
Kowalskiej  i  Elżbiec ie  
Skrakowskiej                        (P)
     Z ostatniej chwili
 Minister Marek Gróbar-
czyk przyjechał do Świnoujścia i 
zapowiedział, że tereny stoczni 
zostaną sprzedane, sprzęt 
przewieziony do Szczecina, a z 
pieniędzy pozyskanych ze 
sprzedaży zbudowany nowy dok, 
który umożliwi rozwój Gryfii. 
Więcej o stoczni w rozmowie z 
przewodniczącą Anetą Stwaska 
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Przed laty żyliśmy zgodnie z naturalnym rytmem. 
Wstawaliśmy razem ze Słońcem, a kończyliśmy aktywność 
po zmroku. Przełom nastąpił z chwilą wynalezienia przez 
Edisona żarówki. Uniezależniliśmy się od Słońca jako 
źródła światła. Mogliśmy znacznie wydłużyć aktywność 
oraz wyjść o zmroku czując się bezpiecznie. Zmniejszyło 
się ryzyko depresji sezonowej – gdy brakuje nam 
naturalnego światła, możemy doświetlać się sztucznym. 
Sklepy przyciągają klientów dzięki neonowym reklamom. 
Jednak wygoda i bezpieczeństwo mają swoją cenę.

JAK SZKODZIMY NATURZE?

SZTUCZNE SWIAT£O
 Nadmiar sztucznego oświetlenia szkodzi zarówno nam, jak i 
przyrodzie. Naukowcy alarmują wręcz, że Ziemia jest 
zanieczyszczona światłem. Pierwszy raz ten termin zastosowali 
astronomowie. Zauważyli bowiem, że nad miastami unosi się łuna 
sztucznego oświetlenia, która bardzo utrudnia obserwacje 
gwiazd. W jaki sposób to zanieczyszczenie szkodzi? Jak możemy 
zminimalizować jego negatywne skutki?
 W przypadku człowieka nadmiar sztucznego oświetlenia w 
nocy powoduje prawdziwą plagę dzisiejszych czasów, jaką jest 
bezsenność. Zaburza bowiem wydzielanie melatoniny – hormonu 
ułatwiającego zasypianie. Jest on wydzielany w ciemności. 
Lampka nocna, latarnie itd. – wszystko to zmniejsza jej ilość. 
Szczególnie szkodliwe pod tym względem jest tzw. niebieskie 
światło, emitowane przez urządzenia elektroniczne – telewizory, 
telefony komórkowe, smartfony. A jak działa zanieczyszczenie 
sztucznym światłem na przyrodę?
 Zwierzęta. Po pierwsze, dezorientuje – zwierzęta nie 
wiedzą, w jakim kierunku podążać. Klasycznym przykładem są tu 
ćmy. W swojej nawigacji kierują się światłem księżyca. Niestety 
myli je sztuczne oświetlenie. Stąd owady krążące wokół latarni 
czy żarówek. Po drugie, ogromny problem mają gatunki żerujące 
nocą. Przy sztucznym oświetleniu prawdziwa noc nigdy nie 
nastaje. Szczególnie płazy, na przykład salamandry, nie wiedzą, 
czy udać się na polowanie. To prowadzi do niedożywienia, a 
finalnie do spadku liczebności populacji. Cierpią także ptaki 
wędrowne. Jedne starają się omijać oświetlone miasta z daleka, 
inne, zwabione przez światło, znajdują się w pułapce – wpadają na 
oświetlone budynki lub na siebie nawzajem. Odnoszą poważne, 
nawet śmiertelne obrażenia lub padają z wycieńczenia. Inny 
kłopot dotyczy nietoperzy. Unikają one sztucznego oświetlenia 
jak ognia. Jednak ono przyciąga zdezorientowane owady nocne, 
które są ich głównym źródłem pożywienia. Nietoperze więc 
głodują! Poza tym, podobnie jak u salamander, część z nich czeka 
na noc, która nie następuje. 
 Najbardziej jednak na zanieczyszczeniu światłem cierpią 
żółwie morskie. Ich młode wylęgają się bowiem nocą na plaży. Po 
wyjściu ze skorupki instynktownie kierują się w kierunku źródła 
światła. Kiedyś bowiem takim było odbicie księżyca czy gwiazd 
w morzu, maluchy więc bez problemu trafiały do swojego 
naturalnego środowiska. Jednak dzisiaj nadmorskie promenady są 
rzęsiście oświetlone. Żółwiątka kierują się więc w odwrotną 
stronę. Stają się łatwym łupem dla żerujących przy brzegu 
drapieżników lub po prostu padają z wycieńczenia.
 Rośliny. Też mają swój zegar biologiczny. W zależności od 
długości dnia i nocy kwitną, rozmnażają się, tworzą organy 
spichrzowe i przechodzą w stan spoczynku. Wyróżniamy rośliny 
dnia długiego (kwitną, gdy czas oświetlenia jest dłuższy niż 
określona dla danego gatunku ilość godzin), dnia krótkiego (do 
kwitnienia potrzebny jest im czas oświetlenia krótszy niż 
określona dla gatunku ilość godzin) i obojętne – kwitnące 
niezależnie od długości dnia i nocy. 
 Ten podział jest czasem w praktyczny sposób 
wykorzystywany. Jeśli chcemy, żeby roślina dnia długiego 
zakwitła w czasie, gdy dzień jest krótki, wystarczy zastosować 
przez określony okres sztuczne naświetlanie po zmroku. Nie ma w 
tym nic złego. Jednak pomyślmy, co się dzieje, gdy tego typu 
roślina jest stale po zmroku „bombardowana” sztucznym 
światłem miasta. Nie ma okresu krótkiej nocy, więc nie może 
przejść w stan spoczynku! „Pracuje” bez przerwy. Osłabiona tym, 
jest znacznie bardziej podatna na choroby czy ataki szkodników. 
 Co można zrobić? Rezygnacja całkowicie ze sztucznego 
oświetlenia byłaby po pierwsze bezsensowna, po drugie 
niemożliwa. Jednak da się zminimalizować szkody. 
 Po pierwsze, można wymienić oprawy oświetleniowe na 
takie, które nie emitują światła rozproszonego we wszystkich 
kierunkach, tylko rozjaśniają dany fragment, na przykład 
określoną drogę. 
 Po drugie, dobrym rozwiązaniem jest zmniejszenie 
natężenia. Do bezpiecznego poruszania się po zmroku wystarczy 
ciepłe światło o stosunkowo niewielkiej intensywności. Istnieją 
oprawy wyposażone w inteligentny system, który oświetla tylko 
te przestrzenie, które tego wymagają. 
 Trzecim sposobem, który zmniejsza straty dla przyrody, są 
czujniki ruchu. Dzięki nim wspomniane wcześniej żółwie morskie 
są bezpieczniejsze. Sprawdzono to na plażach Florydy, gdzie 
rozmnaża się sporo tych zwierząt. Dzięki czujnikom ruchu światło 
zapala się tylko wtedy, gdy w pobliżu pojawia się człowiek. My 
jesteśmy bezpieczni, natomiast żółwie mają dobre warunki do 
rozrodu – na plaży nie jest już tak jasno.          KALINA BELUCH

 
 Globalna  roczna podaż węgla 
koksowego na świecie wynosi niecały tysiąc 
megaton. Chiny są producentem około 60 
proc. tego surowca. Inni więksi producenci 
to Australia, Rosja i USA. Udział Unii 
Europejskiej w tym bilansie wynosi 
zaledwie 1 proc. z czego zdecydowana 
większość to polski węgiel z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Tak więc w globalnej 
produkcji tego surowca UE jest małym 
graczem.
 Polska w ostatnich miesiącach mocno 
zabiegała, by węgiel koksujący pozostał na 
liście surowców krytycznych. Rozmowy w 
tej sprawie prowadzili politycy różnych 
frakcji, rząd polski z premierem Mateuszem 
Morawieckim na czele, a także europosłowie. 
Wśród nich prof. Jerzy Buzek, który w marcu 
w liście do komisarza ds. rynku 
wewnętrznego  i Komisji Europejskiej 
pisał: Bez tego węgla nie ma stali 
kluczowej dla energetyki wiatrowej, 
przemysłu kolejowego czy moto-
ryzacyjnego, a więc wielu miejsc pracy…”

 Dostęp do węgla koksowego jest silnie 
skoncentrowany, gdyż sama Australia 
odpowiada za 24 proc. jego globalnej 
produkcji, a w Unii Europejskiej to JSW 
zaspokaja prawie 20 proc. rocznego jej 
zapotrzebowania.
 Unijne huty stali zużywają rocznie około 
37  mln  ton  koksu ,  do  k tó rego  
wyprodukowania potrzeba 53 mln ton węgla 
koksowego. Do wytworzenia 1 tony 
półproduktu w hutnictwie stali, czyli surówki 
potrzeba około 400-500 tysiecy węgla. Tylko 
17 mln ton pochodzi z krajów UE, w tym aż 
11,6 mln t z Polski, a resztę sprowadza się z 
Australii, USA, Kanady i Mozambiku. 
 Jeśli w Europie nie zostaną zbudowane 
nowe kopalnie, zwiększy się zależność 
regionalnych odbiorców od importu, a 
wyższe koszty transportu spowodują spadek 
konkurencyjności europejskiej branży 
stalowej. Dlatego spółka Prairie Mining 
realizuje w Polsce dwa duże projekty 
węglowe, dzięki którym konieczność 
importu węgla z odległych części świata 
zmniejszy się. Kopalnia Dębieńsko, 

zlokalizowana koło Rybnika, będzie 
produkować węgiel koksujący typu 35. Z 
kolei Kopalnia Jan Karski, położona w 
okolicach Lublina, będzie wydobywać 
węgiel koksujący typu 34.
 Wśród 30 surowców z listy Komisji 
Europejskie j  ważnych z  punktu  
gospodarek jest m.in. antymon, beryl, 
borany, chrom, fluoryt, fosforyt, gal, 
german, grafit, ind, kobalt, krzem 
metaliczny, magnez, magnezyt, metale 
ziem rzadkich, niob, platynowce i 
wolfram. 
 W porównaniu z poprzednią listą, 
opublikowaną obecna została rozszerzona o 
boksyt, lit, stront i tytan, natomiast wypadł z 
niej hel.
 Nieuwzględnienie węgla koksowego 
na nowej liście surowców strategicznych 
mogłoby doprowadzić do zwiększenia jego 
importu spoza Unii Europejskiej, z krajów 
które nie mają klimatycznych obostrzeń. 
Tak wiec Jastrzębska Spółka Węglowa ma 
kolejne trzy lata pewności wydobycia i 
sprzedaży węgla koksowego.                (P)

O SYTUACJI W PRZEMYŒLE
I JEGO PERSPEKTYWACH

POSIEDZENIE RADY FEDERACJI 

Pamiątkowe zdjęcie  
przewodniczącej ostrowieckich

 hutników, powracających 
do struktur Federacji, Marii Poziomek 

z przewodniczącym  
 Mirosławem Grzybkiem.

PONOWNIE NA LIŒCIE SUROWCÓW KRYTYCZNYCH

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Pierwsze w tym roku stacjonarne posiedzenie.



LICZYMY NA POPRAWÊ KONIUNKTURY!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM ŁATKĄ PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.

NASZA ROZMOWA

75 MILIONÓW EURO PO¯YCZKI NA EKOLOGIÊ DLA ARCELORMITTAL

PRZYJACIEL „SOLIDARNOŒCI” 
I ŒRODOWISKA HUTNICZEGO

 Skumulowany poziom strat sięga już 
ok. 180 mld zł, jednak za sprawą 
odmrażania gospodarki oraz łagodzenia 
zasad dystansowania społecznego tempo 
ich narastania wyraźnie spowolniło – do 
niewiele ponad 420 mln zł dziennie, 
wobec przeszło 2,1 mld zł na dobę w 
czasie obowiązywania najostrzejszego 
lockdownu. Oznacza to, że gospodarka 
została już odmrożona w ok. 80 proc. w 
stosunku do tego punktu odniesienia.
 Dane dotyczące mobilności miesz-
kańców Polski wskazują na utrzymującą 
się stałą tendencję miarowego powrotu 
do schematów panujących przed 
wybuchem pandemii. 
 Do 7 lipca stopień ograniczenia 
mobilności w stosunku do normalnego 
stanu wynosił 2,6 proc., podczas gdy 7 
czerwca wynosił on 9,6 proc., pod koniec 
maja kształtował się na poziomie ok. 15 
proc., a w połowie maja – 22 proc..
 Istotną zmianą na przestrzeni 
ostatniego miesiąca, wskazującą na 
kontynuację stopniowego powrotu 
do normalności w relacjach 
społecznych i gospodarczych, jest 
złagodzenie ograni-czeń związanych 
z  p o d r ó ż o w a n i e m  o r a z  
przekraczaniem granicy z krajami 
Unii Europejskiej oraz strefy 
S c h e n g e n .  C o r a z  s i l n i e j  
uwidaczniają się także efekty tzw. IV 
etapu odmrażania gospodarki, 

wprowadzanego pod koniec maja oraz na 
początku czerwca. 
 „Obecnie ważniejszym czynnikiem 
ograniczającym poziom popytu w wielu 
branżach są nie tyle obostrzenia stricte 
prawne, co unikanie korzystania z 
niektórych usług przez część konsu-
mentów w związku z obawami przed 
zarażeniem koronawirusem. 
 Wciąż nie odbudowała się też w 
pełni  aktywność produkcyjna.  
Nieustającym wyzwaniem dla  
przedsiębiorców w tych warunkach jest 
stworzenie warunków zapewniających 
zarówno klientom, jak i pracownikom 
poczucie bezpieczeństwa oraz skutecznie 
zapobiegających transmisji SARS-CoV-
2 w obiektach handlowych, usługowych 
oraz zakładach pracy” – mówi Łukasz 
Kozłowski, główny ekonomista 
Federacji Przedsię-biorców Polskich, 
w i c e p r e z e s  C e n t r u m  A n a l i z  
Legislacyjnych i Polityki Ekono-
micznej.

 Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz 
Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej w związku z kolejnym 
złagodzeniem obostrzeń przeciwepidemicznych oraz nowymi danymi 
dotyczącymi poziomu aktywności w gospodarce dokonały aktualizacji 
licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 który 
prowadzą od kwietnia wspólnie z Konfederacją Lewiatan. 

COVID-19 I JEGO KONSEKWENCJE 

EUROPEJSKI
PODATEK 

GRANICZNY
TU¯, TU¯?

 Chęć zakupu podtrzymuje Sunningwell 
International Polska, który pierwotnie chciał zapłacić 
za hutę 245 mln złotych. Obecnie właściciel i prezes 
spółki Marek Frydrych czeka na rozwój sytuacji. 
 Jako dzierżawca ma prawo pierwokupu, jednak 
brak konkretnych decyzji i niepewność uniemożli-
wiają normalne funkcjonowanie huty. Sunningwell 
widzi Hutę Częstochowa jako część tworzonego z 
innymi zakładami hutniczymi w Europie holdingu.
 W rozmowie z „MH” prezes podkreślał „dopóki 
jesteśmy tylko dzierżawcą nie możemy pozwolić 
sobie na większe inwestycje, bo nikt tych pieniędzy 
nam nie zwróci, a huta ich bardzo potrzebuje. Jest 
bowiem wyeksploatowana i w ostatnich latach nie 
inwestowano w nią. Mamy niezbędne pieniądze i 
pomysł. Moglibyśmy ruszyć z inwestycjami w każdej 
chwili. Szkoda, że nie udało się jej kupić, bo każdy 
dzień niepewności to utrata rynku. Dziś wiemy 
znacznie więcej o hucie. Zawsze podkreślałem, że 
widzimy dla niej przyszłość i chcemy zwiększać 
produkcję. Okazało się to nie możliwe ze względu na 
awaryjność ciągów technologicznych. Problemem 
jest przekroczenie produkcji 45 tysięcy ton blach, bo 
nie pozwala na to stan linii do ich ciecia. I tak można 
by mnożyć przykłady. Krótko mówiąc wszędzie tam, 
gdzie się zagłębimy w temat wyskakują problemy. W 
ten sposób tracimy pieniądze i czas”.
 Przypomnijmy brak kapitału obrotowego i 
zadłużenie były powodem zgłoszenia wniosku o 
upadłość ISD Huty Częstochowa. 4 września 2019 r. 
sąd ogłosił upadłość zakładu uniemożliwiając jego 
kupno w tzw. pre-packu. Uzasadniając decyzję sędzia 
stwierdził, że upadłość i ogłoszenie przetargu „nie 
wyklucza szybkiego sfinalizowania sprzedaży. 
Wynika to z faktu, że złożone zostało oszacowanie 
przedsiębiorstwa dłużnika, wobec czego jeszcze w 

tym miesiącu planuje się wydanie postanowienia w 
przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargu” - 
informował sędzia Bogacz.
 W 19 września syndyk wydzierżawił hutę na 12 
miesięcy spółce Sunningwell International Polska. 
Dzierżawca przejął wszystkich pracowników. 30 
września po czterech tygodniach przygotowań i 
odbudowaniu zapasów złomu nastąpił rozruch 
stalowni. 18 października – po 181 dniach przerwy – 
odbyły się pierwsze wytopy, a 25 października 
wznowiła produkcję Walcownia Blach Grubych. 
Dzierżawca chce postawić nie tylko na ilość, lecz 
także na jakość produkcji, zbudować firmę 
produkującą i sprzedającą wyroby najwyższej 
jakości. 
 Mamy pomysł na podwyższenie tej jakości 
poprzez uruchomienie działu obróbki stali 
nierdzewnej. Sunningwell International Polska ma też 
zamiar odbudować zaniechaną w 2015 r. produkcję 
konstrukcji stalowych. Kiedyś Huta Częstochowa 
produkowała 10 tys. ton takich konstrukcji 
miesięcznie – mówił podczas spotkania z radnymi 
miasta Częstochowa  prezes Marek Frydrych.
 Czy plany Sunningwella zostaną zrealizowane, a 
pracownicy Huty Częstochowa będą mieli pracę i 
stabilizację? Co jeżeli do drugiego przetargu 
ponownie nie zgłosi się żaden inwestor. Czy syndyk 
sprzeda hutę obecnemu dzierżawcy?                      (P)

KGHM INWESTUJE W OZE

TRZY FARMY FOTOWOLTAICZNE

 - Mamy ponad 200 hektarów własnych gruntów, które mogą być przeznaczone 
na projekty związane z energią z OZE. Tutaj w Legnicy jesteśmy już na etapie 
ostatnich pozwoleń, niebawem ruszamy z kolejnymi projektami. Rozważamy także 
pozyskanie energii np. z farm wiatrowych – zapowiedział prezes  Marcin 
Chludziński.
 Realizowana przez KGHM Polska Miedź Strategia 4E stawia na efektywność, 
ekologię, e-przemysł i elastyczność. Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te 
obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest 
właśnie fotowoltaika.
 Inwestycje realizowane są w trzech miejscach. W okolicach Huty Miedzi 
Legnica KGHM ZANAM planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW. 
Kolejna elektrownia fotowoltaiczna powstaje na terenie Oddziału Zakład 
Hydrotechniczny. Według założeń elektrownia będzie wytwarzać 5 400 MWh 
energii rocznie, która w całości będzie wykorzystywana przez ZG Lubin.
 Ostatni z trzech projektów przewiduje budowę farmy OZE przy Hucie Miedzi 
Głogów. Elektrownia wytworzy 5500 MWh energii rocznie, całość energii zostanie 
skonsumowana przez hutę
 - Zawarliśmy już umowę z projektantem, który będzie odpowiedzialny za 
pozyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych oraz przygotowanie projektów 
budowlanych tych dwóch elektrowni fotowoltaicznych – powiedział Piotr Kuzdra, 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki.
 KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii 
elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym 
względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

 W komunikacie czytamy, że w  konsek-
wencji zaistniałej sytuacji, JSW nie 
zrealizowała w okresie od dnia 23 marca 2020 
roku, czyli od momentu, w którym spółka 
wprowadziła trzyzmianowy system pracy w 
miejsce czterozmianowego w celu maksy-
malnego ograniczenia kontaktów pracowni-
ków pracujących na różnych zmianach, do 30 
czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda 
z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 
mln ton węgla koksowego.
 JSW doświadcza również ograniczeń 
związanych z restrykcjami związanymi z 
COVID-19 także w obszarze handlowym. W II 
kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem 
wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w 
porównaniu do I kwartału 2020 roku o około 
10,9 proc., a w porównaniu do II kwartału 2019 
o około 7,5 proc.
 Spółka skorzystała z możliwości  odro-
czenia terminów płatności zobowiązań 
publiczno-prawnych, zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami. Łączna kwota pozostała do zapłaty z 
tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i 
podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln 
zł, a nowe  terminy płatności tych zobowiązań 
zostały ustalone na miesiące październik-
grudzień 2020 roku.
 Działalność JSW jak i spółek z Grupy 

Kapitałowej „będzie z dużym prawdo-
podobieństwem pod dalszym wpływem 
niekorzystnych zmian w następstwie pandemii 
i spodziewanego pogorszenia się kondycji 
finansowej, w związku z czym zarząd JSW 
identyfikuje prawdopodobieństwo aktua-
lizacji wartości majątku trwałego ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne”. Spółka 
jednak nie ujawniła szacowanej wielkości 
odpisów. 
 Z opublikowanych na początku lipca 
danych wynika, że w drugim kwartale 
produkcja węgla koksowego było o 34 proc. 
niższa niż w pierwszym i 15 proc. niższa niż 
rok wcześniej, węgla energetycznego – o 
prawie 44 proc. niższa niż w pierwszych 
trzech miesiącach roku i ponad 50 proc. 
niższa niż rok wcześniej. Produkcja koksu 
spadła o prawie 12 proc. kwartał do kwartału.
 - Dekoniunktura związana z pandemią 
spowodowała zmniejszenie przychodów, 
wpłynęła na tymczasowe ograniczenie 
produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej 
w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co 
bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągal-
ności należności handlowych od odbiorców, 
poziom należności handlowych oraz stan 
środków pieniężnych. W związku z tym 
spółka podejmuje działania minimalizujące 

wpływy zaszłych i przyszłych skutków 
COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez 
wykorzystanie dostępnych na rynku rozwią-
zań wspierających zarządzanie kapitałem 
pracującym oraz wnioskuje o dostępne na 
rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając 
na uwadze powyższe, spółka wystąpiła z 
wnioskiem o pozyskanie finansowania w 
ramach Tarczy Antykryzysowej w maksy-
malnej kwocie 1 mld 750 mln złotych - 
czytamy w komunikacie.
 Pandemia koronawirusa dała się we 
znaki Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak 
dotąd zakażenie potwierdzono u prawie 4 tys. 
pracowników. Ponad 3,5 tys. z nich już 
wyzdrowiało. Aby jednak zapanować nad 
epidemią w kopalniach na prawie trzy 
tygodnie wstrzymano wydobycie co z całą 
pewnością odbiło się na wynikach spółki.

Uczes

  Mimo upływu w świado-
mości pokoleń Polaków ciągle 
żywa jest pamięć o tamtych 
tragicznych wydarzeniach i latach 
późniejszych cierpień. I tę pamięć 
musimy kultywować, a prawdę 
przekazywać nowym gene-
racjom. Nawet wówczas, gdy 
odsłania ona wcale nie boha-
terskie postawy rządzącej wów-
czas elity.
 „Rzeczpospolita” w swoim 
dodatku „Rzecz o Historii” 
zamieściła niezwykle intere-
sujący artykuł zmarłego niedaw-
no historyka Dariusza Baliszew-
skiego pt. „Wrzesień wstydu”, w 
którym odsłania kulisy ucieczki 
do Rumunii najważniejszych 
polskich polityków: prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, wodza 
naczelnego marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego, premiera gen. 
Felicjana Sławoja-Składkowskiego, ministra spraw 
zagranicznych płk. Józefa Becka i wielu innych 
przedstawicieli władz państwowych i wojska.
 Jak dowodzi historyk, plan ewakuacji najważ-
niejszych instytucji państwa polskiego został 
opracowany jeszcze przed wybuchem wojny. W lipcu 
dyrektor Józef Olpiński z Prezydium Rady Ministrów 
wizytował miejscowości, do których miały być 
przeniesione urzędy i instytucje. Zgodnie z przyjętym 
założeniem, że druga linia obrony przed Niemcami ma 
się opierać o Wisłę państwowe instytucje kierowano za 
jej prawy brzeg. I tak dla przykładu: policja 
województwa warszawskiego i śląskiego miała 
znaleźć się w Brześciu, łódzkiego we Lwowie, 
warszawska w Łucku itd.
 Działo się to wówczas, gdy oficjalna propaganda 
rządowa mobilizowała naród do walki, głosząc, że 
jesteśmy silni, zwarci, gotowi i nie oddamy nawet 
guzika od żołnierskiego munduru, jeśli dojdzie do 
walki. Polacy byli przekonani, że ich przywódcy będą 
walczyć do ostatniej kropli krwi, dochowają wierności 
przysiędze wojskowej. Tym bardziej, że Polska miała 
być jednym z najsilniejszych państw świata, a w 
dodatku miała za sojuszników dwa potężne państwa: 
Wielką Brytanię i Francję.
 Niestety to wszystko miało wkrótce okazać się 
mitem i zdradą. Nie byliśmy militarną potęgą, która 
mogła wygrać wojnę z Niemcami, bo ich armia miała 
13-krotną przewagę w broni pancernej, artylerii i 
lotnictwie. Nie mieliśmy niestety szansy bez pomocy 
sojuszników, którzy nie dotrzymali słowa, nie udzielili 
militarnego wsparcia. Choć losy wojny mogli w 
pierwszych dniach września odmienić. Mogło stać się 
to przede wszystkim za sprawą Francji, która dyspo-
nowała 5 milionową dobrze zorganizowaną i wyposa-
żoną w nowoczesną broń pancerną armię. 
Francuzi ufni, że Linia Maginota obroni ich przed 
inwazją czekali na bieg wydarzeń, który wkrótce i dla 

nich okazał się tragiczny, bo 
Niemcy przez Belgię i Holandię 
zawitali i do Paryża. I tak 
zostaliśmy zdani na własne siły i 
samotną walkę z hitlerowskim 
barbarzyństwem. Jeszcze nie-
świadomi przygotowanego ata-
ku sowieckiego i planu rozbioru 
Polski.
 Przywódcy II Rzecz-
pospolitej zgodnie z przysięgą 
mieli trwać na swoich poste-
runkach, kierując walką i 
obroną. Tymczasem już w 
pierwszym dniu wojny pre-
zydent Ignacy Mościcki opuścił 
stolicę, udając się do wsi Błota 
położonej kilka kilometrów od 
Warszawy. Wyjazd zachowano 
w tajemnicy, gdyż obawiano się, 
że taka informacja może zrobić 
złe wrażenie na narodzie, 

którego prezydent w orędziu 
wzywał do walki z odwiecznym i śmiertelnym 
wrogiem – pisze Dariusz Baliszewski. I to był 
początek drogi ucieczki głowy państwa wiodącej do 
Rumunii.
 3 września marszałek 
Edward Rydz-Śmigły podjął 
decyzję o ewakuacji urzędów 
państwowych za Wisłę. Tego 
samego dnia na odprawie 
szefów misji wojskowych do 
Paryża i Londynu stwierdził, że 
„front jest wszędzie przerwany. 
Pozostaje nam tylko odwrót za 
Wisłę, o ile będzie to jeszcze 
wykonalne”. 
 4 września trwała już ewa-
kuacja, a do stolicy dotarły 
pierwsze transporty rannych i 
uciekinierów i informacje o 
klęsce. Dezorganizacji i chao-
sowi próbował przeciwdziałać 
prezydent Warszawy mjr Stefan 
Starzyński, który wbrew roz-
kazowi marszałka nie upuścił 
stolicy i w miejsce nieobecnych 
służb porządkowych powołał 
Straż Obywatelską na czele z mjr. Januszem Regulskim.
 6 września na polecenie marszałka Śmigłego 
mieszkańcy Warszawy rozpoczęli kopanie rowów 
przeciwczołgowych. Z tego samego polecenia 200 a 
może nawet 300 tysięcy młodych mężczyzn udało się 
na wschód, by wstąpić do wojska. Rosła panika, 
uciekający przed wojną z całymi rodzinami i 
dobytkiem zapchali drogi ewakuacji.
 W nocy z 6 na 7 września w tajemnicy opuścił 
stolicę wódz naczelny Edward Rydz-Śmigły, udając 
się do twierdzy w Brześciu nad Bugiem, by stamtąd 
dowodzić armiami. Jak jednak dowodzą badacze 

tamtych czasów niczym 
nie dowodził  już w 
Warszawie. Wyjeżdżając z 
Brześcia nie zabrał konie-
cznych szyfrów i kodów, 
pozbawiając się wszel-
kiej łączności z wal-
czącymi w kraju woj-
skami.
 12 września podczas 
wspólnego posiedzenia 
rządu i naczelnego do-
wództwa marszałek poin-
formował o niemożności 
utrzymania pozycji wobec 
zbliżających się do twier-
dzy czołgów gen. Heinza 
Guderiana oraz o decyzji 
rządu francuskiego, by 
rząd Polski ulokował się 
we Francji. 

 Tego samego dnia Sojusznicza (francusko-
brytyjska) Wojenna Rada Najwyższa zdecydowała, że 
mimo zobowiązań nie zostanie udzielona Polsce żadna 
pomoc w postaci ofensywy na zachodzie czy nalotów 
na Niemcy. Zdrada została potwierdzona oficjalnie. 
Hitler i Stalin nie musieli się już obawiać tchórzliwych 
i głupich aliantów. A ci nieświadomi mogli tylko 
oczekiwać, kiedy przyjdzie na nich kolej. Tak jak 
wcześniej nie ostrzegli nas o pakcie Ribbentrop-
Mołotow, tak teraz nie poinformowali o zbliżającym 
się ataku ze strony sowieckiej Rosji.
 Tymczasem 14 września rząd i naczelne 
dowództwo przeniosły się w okolice Kołomyi, 
Kosowa i Kut, w pobliże granicy z Rumunią. Nadal 
rozważano możliwość dalszego oporu, choć losy 
wojny były już przesądzone.
 Jest wielkim pytaniem historii, jak to możliwe, by 
w sztabie marszałka Śmigłego, w rządzie, we 
wszystkich instytucjach skupionych na tzw. 
przedmieściu rumuńskim nikt nie słyszał odgłosów 
zbliżającej się katastrofy – pisze Dariusz Baliszewski. 
17 września Armia Czerwona wkroczyła na ziemie 
polskie, a komunikat rosyjskiego radia informował, że 
to „dla ochrony interesów własnych oraz interesów 
ludności rumuńskiej i ukraińskiej… Weźmiemy je pod 
ochronę, zapewnimy życie w pokoju, damy im 
najlepszy na świecie rząd”.
 Ponieważ bolszewicy pierwszego dnia nie 
strzelali, a zdarzało się, że nawet manifestowali 
przyjazne zachowania na naradzie w Kutach, uznano, 
że Rosjanom chodzi jedynie o ograniczenie 
niemieckiej strefy okupacji. Trudno nie dziwić się, że 
ta elita polskich polityków nie zastanawiała się nad 
jednoznacznymi sygnałami płynącymi z Moskwy. 
Jeszcze rozważano czy nie przebić się do zwycięskich 
oddziałów gen. Kazimierza Sosnkowskiego do 
Lwowa, czy skorzystać z propozycji rządu 
francuskiego i z Paryża prowadzić walkę. Jednak z 
garstką policjantów i żandarmów nie sposób było 
przebijać się do Sosnkowskiego, z którym wódz 
naczelny nie miał żadnej łączności.

 17 września o godz. 16 
postanowiono, że prezydent i cały 
rząd przekroczą granicę polsko-
rumuńską, zaś wódz naczelny 
tylko wówczas, gdy do Kut 
wejdzie Armia Czerwona. Kiedy 
jednak zadzwonił telefon i 
dyrektor Wacław Żyborski z 
MSW poinformował, że starosta 
ze Śniatynia przekazał informacje 
o wkraczaniu bolszewików do 
miasta i że zamknęli przejście 
graniczne do Rumunii, wcześ-
niejsze ustalenia przestały mieć 
znaczenie. W rezultacie o godz. 
18 rozpoczęła się ewakuacja do 
Rumunii.
 Płk. Zygmunt Wenda tak 
relacjonował przekraczanie przez 
Polaków mostu na granicznym 
Czeremoszu: „Nie padało. Noc 
była jasna. Co by to było, 
myślałem z niepokojem, gdyby 

teraz zaatakowały sowieckie samoloty. Bo ludzie szli 
i szli. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Nie wiem ilu. 
Może trzydzieści, a może 50 tysięcy… Najtragi-
czniejszy obraz w całym moim życiu. Około 
północy widzę: jedzie Pan premier z ministrem 
Antonim Romanem. Już po pierwszej zawia-
damiają mnie, że jedzie Naczelny Wódz. Nie 
mogłem uwierzyć. Jak to? Hetman opuszcza 
walczące wojska? Nie mogłem w to uwierzyć…! 
Do dzisiaj nie mogę!”
 Rosjanie weszli do Kut dopiero 21 września, 
pięć długich dni później, nadając jego poś-
piesznemu wyjazdowi z walczącej Polski 
wszystkie cechy panicznej ucieczki. I tak pozostał 
po nim w historii tylko wrześniowy wstyd – 
konkluduje Dariusz Baliszewski.
 Redaktor prowadzący „Rzeczy o Historii” 
Paweł Łepkowski nie pozostawia nam żadnej 
wątpliwości: Ucieczka całego aparatu państwo-
wego, wodza naczelnego i części wojska do 
Rumunii nie mieści się nawet w pojęciu zdrady. To 
hańba w jej najczystszej postaci (…) Przez dekady 
wierzyliśmy, że uciekali, ponieważ nie mieli 
innego wyjścia. Uwierzyliśmy w ich rzekomy 
pragmatyzm, chęć ratowania ciągłości państwa, 
konstytucyjnego porządku Rzecz-pospolitej, jej 
suwerenności i godności. Ale nic bardziej mylnego. 
Oni mieli plan przygotowany znacznie wcześniej i 
jeszcze dodatkowo dali się nabrać na sowiecki blef.
 Złamali honor, na który jakże często się 
powoływali, a którego tak bohatersko bronili 
żołnierze na polach wrześniowych bitew.    
                                             Edward Szwagierczak
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Prezydent Ignacy Mościcki.
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 Jubileuszowe obchody zwycięskiej Bitwy Warszawskiej pozostawiły jakby nieco w cieniu 
81 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, jednego z najbardziej tragicznych 
wydarzeń w naszych dziejach. Kiedy to po raz kolejny decydowały się losy istnienia państwa i 
narodu polskiego, poddanego okrutnej eksterminacji ze strony dwóch wrogich sąsiadów, 
szukających odwetu za klęski sprzed 20 laty.

SILNI, ZWARCI I GOTOWI
D£UGI CIEÑ WRZEŒNIOWEJ HAÑBY

Zatłoczona trasa haniebnej ucieczki najważniejszych polityków 
II Rzeczpospolitej do Rumunii.

...DO UCIECZKI Z WALCZ¥CEGO KRAJU

Marszałek Edward Rydz -Śmigły.

 Szefowa Komisji 
Europejskiej Ursula van 
der Leyen w najbliższym 
czasie ma ogłosić zwięk-
szenie unijnego celu re-
dukcji emisji gazów ciep-
larnianych do 2030 roku 
nawet do 55 proc., w 
porównaniu do poziomu z 
1990 r. Obecny cel to 40 
proc. Aby zapobiec carbon 
leakage i wyrównać kon-
kurencyjność unijnej gos-
podarki w stosunku do 
nieobciążonych kosztami 
emisji Unia zamierza 
wprowadzić mechanizm 
Carbon Border Adjust-
ment Mechanism.
 Centrum Analiz Klima-
tyczno-Energetycznych 
twierdzi, że wprowadzenie 
przez Unię Europejską podat-
ku  węglowego będzie sku-
tecznym narzędziem ograni-
czania ucieczki emisji poza 
Unię. W swojej analizie 
Centrum przyjęło, że podat-
kiem powinien zostać objęty 
import z sektorów o dużej 
energochłonności i emisyj-
ności produkcji. Sektory te 
maja ̨około 48 proc. udział w 
emisji objętej systemem 
handlu emisjami ETS oraz 
znaczący udział w wymianie 
handlowej - 22 proc. dla 
importu i 32 proc. dla 
eksportu.
 Sam podatek określono 
na 2-3 proc. dla metali 
ż e l a z n y c h ,  m i n e r a ł ó w  
niemetalicznych i produktów 
ropopochodnych oraz 0,6-0,7 
proc. w przypadku metali 
nieżelaznych oraz produktów 
chemicznych i papierniczych 
- donosi PAP.
 Według szacunków 
wpływ nowego podatku na 
wartość PKB w państwach 
członkowski będzie bliski 
zera, a wzrost wartości 
produkcji w sektorach obję-
tych podatkiem niwelowany 
spadkami produkcj i  w 
pozostałych sektorach. 
 Szacuje się, że globalny 
spadek emisji może wynieść 
24 mln ton ekwiwalentu CO2 
rocznie. Największy spadek 
ok. 1 proc. zanotuje się w 
rejonie Ukrainy, Białorusi i 
Mołdawi i .  W ana l iz ie  
Centrum przypomina się, że 
wzrost celu redukcyjnego 
Unii Europejskiej  do 55 proc. 
oznacza redukcję emisji w 
całej Unii o 200 mln ton CO2 
rocznie.
 Eksperci  Centrum 
A n a l i z  K l i m a t y c z n o -
Energetycznych uważają, że 
podatek graniczny będzie 
stanowić ́skuteczne narzędzie 
ograniczania ucieczki emisji. 
Jednak inne formy, np. w 
oparciu o promocje ̨ i rozwi-
janie innych systemów ETS 
poza UE mogłaby w dłuższej 
perspektywie przynieść ́  
korzystniejsze skutki.



 Vidkun Quisling urodził się 18 lipca 1887 r. w 
małym miasteczku Fyresdal na południu Norwegii. 
Wychowywany był przez surowego ojca, 
miejscowego pastora. Uczył się w renomowanej 
szkole wyższej Latinskole w Skien. Po maturze 
wstąpił do akademii wojskowej Krigsskolen w 
Oslo, którą ukończył z najwyższą lokatą. Po 
sześciu latach wzorowej służby w armii awansował 
na kapitana. 
 W 1918 r. objął stanowisko attaché wojsko-
wego w ambasadzie norweskiej w Leningradzie. W 
I połowie lat dwudziestych 
podczas klęski nieurodzaju na 
Powołżu, współpracował z 
prof. Fridtjofem Nansenem, 
słynnym podróżnikiem, a 
później dyplomatą, orga-
nizując pomoc humanitarną. 
Pomagał również wydostać 
się z bolszewickiej Rosji 
uchodźcom politycznym. 
 Za reprezentowanie tam 
interesów brytyjskich, kiedy 
Wielka Brytania zerwała 
kontakty dyplomatyczne z 
Sowietami, odznaczono go 
Orderem Imperium Brytyj-
skiego.
 Wkrótce wrócił do kraju, 
by zająć się polityką. Niestety 
centrowa Partia Chłopska, 
należąca wówczas do Komin-
ternu, z którą się związał, nie 
podzielała jego fascynacji 
bolszewikami i chęci współ-
pracy z komunistami.  
 Quisling bez powodzenia próbował przekonać 
ludowców do utworzenia Czerwonej Straży 
Robotniczej „przeciwko reakcyjnej burżuazji”. 
Wyjechał więc do Związku Radzieckiego, gdzie w 
latach 1927–1929 pracował jako dyplomata w 
Moskwie. Został zwolniony ze służby w wojsku z 
powodu zbyt częstych pobytów za granicą. W 
końcu przestano się z nim liczyć. 
 W 1930 r. powrócił do Norwegii i napisał 
książkę „Rosja i my”, w której zawarł swoje 
rasistowskie teorie, bazując na bogatym dorobku 
niemieckich i norweskich antysemickich pisarzy. 
Okazała się ona jednak całkowitą klapą.
 W 1931 roku Quislinga mianowano ministrem 
obrony w rządzie Partii Chłopskiej i sprawował ten 
urząd przez dwa lata. Wierząc w swoją misję na 
lamach gazety „Tidens Tegn” publikował artykuły 
wychwalające norweską rasę i krytykujące 
Sowietów. W 1933 r., 17 maja, czyli dniu święta 
narodowego Norwegii, wspólnie z prawnikiem 
Johanem Bernhardem Hjortem założył 
konserwatywną partię Nasjonal Samling na wzór 
hitlerowskiej NSDAP. Pełnił w niej funkcję Førera, 
analogicznie do niemieckiego Führera. Uzyskała 
ona niewielkie poparcie społeczne, zdobywając w 
kolejnych wyborach parlamentarnych w 1933 i 
1936 zaledwie 2 proc. głosów. Dostała też pewne 
wsparcie od Norweskiego Związku Rolniczego, w 
którym Quisling miał duże znajomości z czasów 
ministrowania.
 Od 1933 r. utrzymywał kontakty z Alfredem 
Rosenbergiem, z którym omawiał m.in. możliwość 
utworzenia „Wielkiego Imperium Nordyckiego”. 
W 1935 r. partia NS przyjęła program zbliżony do 
nazizmu. Pojawiły się silne akcenty antysemickie, 
przez co straciła poparcie ze strony kręgów 
kościelnych. Stawała się coraz bardziej faszysto-
wska, a w jej szeregach na przełomie lat 30. i 40. 
znajdowało się ok. 2 tys. członków. W 1936 r. 
Quisling ogłosił ideę powołania Ligi Narodów 
Nordyckich, do której należeć miały, oprócz 
Norwegii, pozostałe państwa skandynawskie oraz 
Wielka Brytania i Niemcy. W czerwcu 1939 r. 
uczestniczył w kongresie Towarzystwa Nordyc-
kiego w Lubece. Chcąc uniknąć wplątania 
Norwegii w wojnę w październiku tego samego 
roku zwrócił się do brytyjskiego premiera Neville'a 
Chamberlaina z inicjatywą zwołania ogólno-

europejskiego kongresu, by wypracować 
europejską konstytucję dla Wspólnoty Narodów 
Europejskich i utrzymać w ten sposób pokój.
 Quisling uważał się za zbawcę Norwegów i 
męża stanu równego najważniejszym politykom 
Europy. Gratulował gen. Franco zakończenia 
wojny domowej w Hiszpanii i składał kanclerzowi 
Rzeszy najlepsze życzenia z okazji 50 urodzin. W 
wysyłanych do nich listach podkreślał zasługi obu 
wodzów dla germańskiej i nordyckiej braci. Po 
kilku latach wreszcie nawiązał odpowiednie 

kontakty i zyskał zaintere-
sowanie NSDAP.
 Otrzymał od Niemców 200 
tys. marek na rozwój i dzia-
łalność propagandową swojej 
partii. W połowie grudnia 1939 
r. Adolf Hitler przyjął go w 
Berlinie, proponując współ-
pracę. Przywódca NS dążył do 
uregulowania stosunków 
pomiędzy obu państwami oraz 
rozlokowania wojsk niemiec-
kich w Oslo i innych większych 
miastach, obiecując wsparcie i 
zorganizowanie puczu wojsko-
wego.
 W kwietniu 1940 r. w dniu 
rozpoczęcia niemieckiej inwa-
zji na Norwegię Quisling 
wystąpił w radio, ogłaszając 
odwołanie rządu Johana 
Nygaardsvolda i obwołując się 
nowym premierem. Wezwał 
rodaków do zaprzestania 
oporu, ale Norwegowie 

pozostali wierni oficjalnemu rządowi i królowi 
Haakonowi VII. Pokrzyżowało to plany Niemców 
mianowania Quislinga premierem marionet-
kowego rządu. 
 Władzę w okupowanym kraju objął jako 
Komisarz Generalny Josef Terboven, bezpośrednio 
podległy führerowi. Równocześnie powołano 
doradczą Radę Komisarzy Ministerialnych 
złożoną z Norwegów. Od sierpnia 1940 r. za jedyną 
legalną partię uznawano Nasjonal Samling. W 
przeciągu roku liczba jej członków z 4 tys. wzrosła 
ponad dziesięciokrotnie.
 Dopiero w lutym 1942 r. Quisling został 
premierem rządu kolaboracyjnego, lecz bez realnej 
władzy, pozostającej w rękach Terbovena. Na 
spotkaniu z Hitlerem w tym samym miesiącu nie 
przeforsował swoich postulatów, tj. zawarcia 
układu pokojowego, reaktywowania armii 
norweskiej i planu utworzenia Związku Narodów 
Nordyckich jako przeciwwagi dla Związku 
Sowieckiego. Wódz Rzeszy potwierdził jedynie 
jego tytuł Førera narodu norweskiego. Po koniec 
wojny liczył, że norweski rząd emigracyjny zgodzi 
się na przekazanie przez niego władzy. Jednak 
samobójstwo Hitlera i bezwarunkowa kapitulacja 
Niemiec zniweczyły te nadzieje. Mógł uciec, ale 
został, sądząc, że rozpocznie nowe życie, będąc tak 
jak ojciec pastorem w swojej rodzinnej gminie.
 Quisling był współodpowiedzialny za terror i 
deportacje ludzi, w tym narodowości żydowskiej, 
do obozów koncentracyjnych. Od lutego 1942 r. w 
egzekucjach zginęło około 2 tys. osób, a do więzień 
i obozów zagłady trafiło 40 tys. Poza 5 proc. 
Norwegów należących do NS społeczeństwo 
stawiło masowy opór. Podziemie organizowało 
akcje biernego oporu i sabotażu. 
 W maju 1945 r. sprawnie przejęło władzę w 
wyzwolonej Norwegii. Członków Nasjonal 
Samling aresztowano, głównie w celu 
zapobieżenia linczom, do których i tak dochodziło 
bez przerwy. W ponad 90 tys. sprawach o 
kolaboracje za winnych uznano 46 tys. osób. 
Niewielka grupa kolaborantów, w tym schwytany 
w Oslo przez żołnierzy norweskiego ruchu oporu 
Quisling, stanęła przed sadem wojskowym. 
Norweskiego führera skazano na karę śmierci i 
rozstrzelano 24 października 1945 r. w fortecy 
Akerhus.                                                          (R)

„25 LAT NIEWINNOŚCI.
 SPRAWA TOMKA KOMEDY”

 Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego 
normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z 
dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do 
więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne 
ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, 
a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. 
Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, 
zastraszany, upokarzany i zdany tylko na 
siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego 
drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, 
którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za 
zagadkową sprawą zatrzymania.

„INTERIOR”

 Magda (Magdalena Popławska) i Maciek 
(Piotr Żurawski). Dwoje trzydziestokilku-
latków szukających swojego miejsca na 
świecie. Ona, pewna siebie kobieta, stawiająca 
zawodowy sukces ponad rodzinę. On, uwię-
ziony w szponach kapitalizmu, uciekinier, 
który wywraca swoje życie do góry nogami. 
Dwoje nieznajomych, których pozornie różni 
wszystko. Łączy ich jednak miejsce, w którym 
przyszło im żyć. To Polska – dla jednych kraj 
wielkich możliwości, dla innych ojczyzna 
zatracenia. Pewnego dnia ich losy krzyżują się i 
sprawiają, że nic nie będzie dla nich takie samo.

„MAŁE SZCZĘŚCIA”

 Lea (Bérénice Bejo) pracuje w centrum han-
dlowym i jest szczęśliwą żoną Marca (Vincent 
Cassel). Jej najlepsza przyjaciółka Karine 
(Florence Foresti) jest zadowolona ze swojej kie-
rowniczej posady w reklamie i życia z Francisem 
(François Damiens) oraz dwójką dzieci. Pew-
nego wieczoru Lea nagle ogłasza, że spróbuje 
swoich sił jako pisarka. Jej mąż nie jest do końca 
przekonany. Karine także postanawia zająć się 
pisarstwem, a jej małżonek odkrywa na nowo 
swoje kreatywne oblicze. Kiedy jedno z 
wydawnictw wykazuje zainteresowanie książką 
Lei, wydaje się, że czekają ją same sukcesy.

„NIEDOSYT”

 Hunter (Haley Bennett) ma przystojnego 
męża, wielki dom, bajecznie bogatych teściów i 
wyniki badań jednoznacznie wskazujące na to, 
że w jej ciele zaczyna rozwijać się dziecko. 
Zamknięta w swojej złotej klatce dziewczyna 
poddaje się całkowicie woli rodziny, która 
przejmuje coraz większą kontrolę nad jej życiem. 
Z biegiem czasu wykształca w sobie nietypowy 
mechanizm obronny: nieodpartą potrzebę 
połykania drobnych przedmiotów, takich jak 
szklane kulki czy pinezki i inne znalezione w 
zakamarkach domu rzeczy. Pozornie idealny świat 
zaczyna rozpadać się na kawałki.

„GREENLAND”

 Naukowcy nie mają wątpliwości: Ziemia 
nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do 
niej potężną kometą, a jego skutki będą 
katastrofalne. Wybitny inżynier John Garrity 
(Gerard Butler) i jego rodzina są w grupie 
wybrańców, którym władze zaoferowały 
bezpieczne schronienie w położonym na 
odludziu tajnym bunkrze. Wkrótce świat 
pogrąża się w chaosie, wybuchają zamieszki, a 
służby tracą kontrolę nad sytuacją. Dotarcie na 
miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie 
niebezpiecznym wyzwaniem. John jest gotów 
na wszystko, by ocalić swoją żonę i syna. 
Najbliższe kilkanaście godzin zdecyduje o 
wszystkim. 

„NADZIEJA”

 Anję i jej mąża Tomasa (Stellan Skarsgård) 
przez lata bardziej niż na wzajemnym uczuciu 
skoncentrowani byli na prowadzonych równolegle 
karierach artystycznych. Ich małżeństwo 
przetrwało głównie ze względu na dzieci. Kiedy w 
Wigilię Bożego Narodzenia kobieta dowiaduje się, 
że ma nawrót choroby i nieoperacyjnego raka 
mózgu, życie bohaterów rozpada się na kawałki i 
ulega przewartościowaniu. Troska miesza się ze 
skrywanymi od lat pretensjami, a trudnemu do 
okiełznania lękowi towarzyszy frustracja.        (R)

WRZEŒNIOWE PREMIERY 

 Uważany jest powszechnie w Europie za symbol kolaboracji z Hitlerem. Choć nie był 
jedynym, to chyba najbardziej oddanym wasalem III Rzeszy i jej wodza. Rasista marzył o 
powołaniu Wielkiego Imperium Nordyckiego, skończył jak na to zasłużył. 

POMOCNIK HITLERA

TO WAS ZAINTERESUJE 

BON LUB TALON ZAMIAST POSI£KU
NORWESKI

 Nie ćwiczyć na własną rękę. Pierwszym ź
krokiem zawsze powinny być badania lekarskie 
(między innymi poziom cholesterolu i glukozy 
we krwi, próba wysiłkowa, EKG). Drugim – 
wizyta u fizjoterapeuty. Podpowie nam technikę 
ćwiczeń, doradzi, jakie są wskazane, czego 
trzeba unikać. W początkowym etapie warto też 
zainwestować w trenera osobistego (stawka 
około 100 złotych za godzinę). Przeprowadzi z 
nami trening siłowy. Ćwiczenia aerobowe, jak 
marsze czy pływanie, można wykonywać 
samemu.
   Nie szarżuj. U osób otyłych podwyższone jest ź

ryzyko kontuzji. Wiąże się to przede wszystkim 
ze znacznym obciążeniem stawów, które muszą 
dźwigać dodatkowe kilogramy. Innymi 
czynnikami ryzyka są: mała wytrzymałość, słaba 
koordynacja, niewielka elastyczność mięśni. 
Kumulowanie się obciążeń również sprzyja 
kontuzjom. Te wyłączają nas z aktywności na 
jakiś czas, a wiadomo, co dla otyłych znaczy 
bezruch. Chcieliśmy stracić kilogramy, a 
tymczasem zyskujemy, bo nasza aktywność jest 
mocno ograniczona przez uraz. Wskazane jest 
więc umiarkowanie. Na początek najlepsze są 
marsze, pływanie, gimnastyka w wodzie. Ta 
ostatnia jest szczególnie polecana otyłym – w 
wodzie ćwiczy Im się łatwiej i znacznie mniejsze 
jest ryzyko kontuzji. Poza tym ważne są też 
drobne codzienne aktywności, jak sprzątanie czy 
krzątanie się po domu zamiast siedzenia przed 
telewizorem. Spalają one wprawdzie niewiele 
kalorii, ale pobudzają nieco metabolizm i uczą 

mózg, że porcja ruchu jest częścią codziennego 
życia.
  Łącz dwa rodzaje treningu: aerobowy (czyli ź

wytrzymałościowy) oraz siłowy. Daje to 
najlepsze efekty, co udowodniły badania 
naukowe. Liczba treningów i ich długość 
powinna być dobierana indywidualnie, zależnie 
od sprawności danej osoby. Najczęściej polecane 
są dwie – trzy czterdziestopięciominutowe sesje 
ćwiczeń siłowych w tygodniu i dwie – trzy 
godziny  ćwiczeń wytrzymałościowych.
 Unikaj niektórych ćwiczeń. Niewskazane ź

przy otyłości są: podskoki, ćwiczenia obcią-
żające jedną stronę ciała, dynamiczne zmiany 
kierunków, ćwiczenia bardzo złożone 
(sekwencje ruchów), a także popularne brzuszki. 
Te ostatnie bowiem przy nadmiernej masie ciała 
bardzo trudno wykonać poprawnie.
  Nie ćwiczmy z pełnym żołądkiem. Trening ź

powinniśmy zacząć co najmniej godzinę, a 
najlepiej dwie, po posiłku. Natomiast po treningu 
w ciągu godziny należy coś zjeść. Oczywiście nie 
fast fooda czy czekoladowy batonik, a danie 
zawierające zbilansowaną ilość białka, 
węglowodanów i tłuszczów. Najlepiej poradzić 
się dietetyka.
 Zadbaj o regenerację. Nie wolno przesadzić ź

z treningami, nawet jeśli ma się na to siłę. 
Nadmiernie „katowane” mięśnie włączają 
bowiem procesy kataboliczne. Efektem na ogół 
jest wisząca skóra (zmora wszystkich, którzy w 
krótkim czasie zgubili sporo kilogramów), a 
czasem też ponowne nabieranie sadełka.   (KB)
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Największy przed II wojną światową niemiecki statek wycieczkowy 
mógł zabrać na pokład 1465 pasażerów i prawie 600 osobową załogę. 

ÆWICZENIA PRZY NADWADZE

Norweski nazista  
Vidkun Quisling

 Wiadomo, że ruch to rzecz niezbędna, jeśli chodzi o zrzucenie zbędnych kilogramów. 
Jednak gdy jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kilo na plusie, dobór odpowiedniej 
aktywności fizycznej wcale nie jest prostą sprawą. Nadmierny zapał przy nadmiernej 
wadze może przynieść znacznie więcej szkody niż pożytku. Jak ćwiczyć, by sobie nie 
zaszkodzić i zrzucić przy okazji choć część zbędnych kilogramów? Oto najważniejsze 
zasady:
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PROGRAM I
 5.10   Przysięga – serial  
 6.00  Elif – serial   
 6.50  Spisz się rolniku – felieton  
 7.00  Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze

 7.35  Misja w Afryce – reportaż  
 8.00  Wiadomości  
 8.10  Pogoda poranna  
 8.15  Kwadrans polityczny  
 8.40  Magazyn śledczy Anity Gar-

gas   
 9.15  Leśniczówka – serial 
 9.40  Okrasa łamie przepisy 
10.15  Komisarz Alex – serial   
11.05  Ojciec Mateusz – serial  
12.00  Wiadomości  
12.10  Agrobiznes  

12.30  Agropogoda – magazyn
12.35  Magazyn Rolniczy
12.50  Natura w Jedynce – Dzikie 

Metropolie – serial dok.    
14.00  Elif – serial   
15.00  Wiadomości  
15.10  Pogoda  
15.15  ALARM! – magazyn  
15.35  Gra słów. Krzyżówka – te-

leturniej  
16.05  Przysięga – serial    
17.00  Teleexpress  
17.20  Pogoda 
17.25  Jaka to melodia?  
18.00  Klan – telenowela TVP  
18.30  Korona królów – taka hi-

storia... – telenowela  
18.55  Jeden z dziesięciu   
19.25  Sport   
19.30  Wiadomości  
20.05  Pogoda 
20.10  ALARM! – magazyn  

20.30  Leśniczówka – serial  
21.00  Hobbit. Pustkowie Smauga 

– fi lm fantasy  
23.40  Festiwal Niepokorni Nie-

złomni Wyklęci    
24.00  Banita – fi lm fabularny 
 1.50  SEAL Team – komando 

Foki – serial  
 2.45  Geniusz – serial   
 3.40  Magazyn kryminalny 997  
 4.25  Ocaleni – reality show
 5.15  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 5.15  Cafe piosenka – talk-show  
 5.45  Doktor z alpejskiej wioski 

– serial   
 6.40  Anna Dymna – spotkajmy 

się – Aleksandra Janicka  
 7.10  Spiszmy się jak na rolników 

przystało! – magazyn
 7.20  Familiada – teleturniej  

 7.55  Pytanie na śniadanie  
10.40  Panorama  
10.50  Pytanie na śniadanie  
11.15  Spiszmy się jak na rolników 

przystało! – magazyn
11.25  Rodzinka.pl – serial    
11.55  Barwy szczęścia – serial
12.25  Koło fortuny – teleturniej  
13.00  Va Banque – teleturniej  
13.30  Uzdrowisko – telenowela dok.  
14.05  Noce i dnie – serial  
15.05  Koło Fortuny – teleturniej   
15.10  Doktor z alpejskiej wioski 

– serial
16.00  Koło fortuny – teleturniej  
16.35  Familiada – teleturniej  
17.10  Więzień miłości – serial  
18.00  Panorama   
18.20  Pogoda 
18.30  Va Banque teleturniej  
19.00  Uzdrowisko – telenowela   
19.35  Barwy szczęścia – serial   
20.45  Anything goes. Ale jazda! – 

(5) – program rozrywkowy  
22.50  Muzyka, Taniec, Zabawa  
23.55  Milczenie owiec – thriller 
 2.05  Zasady nie obowiązują – 

fi lm prod. USA  
 4.20  Smaki świata po polsku  
 4.40  Zakończenie dnia

Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała dwa pierw-
sze spotkania w ramach Ligi Narodów. Najpierw przegrała i to 
w bardzo kiepskim stylu z Holandią w Amsterdamie 0:1, a na-
stępnie pokonała w Zenicy Bośnię i Hercegowinę 2:1. Porażki 
z Holandią mogliśmy się spodziewać, bo to rywal wymagający, 
a ostatnio pod wodzą Ronalda Koemana wracający na szczy-
ty europejskiego futbolu. Po cichu liczyliśmy na zwycięstwo 
z Bośnią i Hercegowiną, ale zespoły z dawnej Jugosławii są 
niezwykle waleczne i nieprzewidywalne.

Tak generalnie to nie wiedzieliśmy, czego można się spo-
dziewać po naszym zespole prowadzonym od dwóch lat przez 
Jerzego Brzęczka. Biało-czerwoni spotkali się o raz pierwszy 
w tym roku. Selekcjoner nie miał łatwego zadania zważywszy 
na długą przerwę. Polacy trafi li do bardzo wymagającej grupy, 
w której obok Holandii oraz Bośni i Hercegowiny znalazła się 
także reprezentacja Włoch. No cóż, jeśli się chce liczyć w eu-
ropejskim futbolu, trzeba grać i wygrywać z najlepszymi.

Czy nas naprawdę stać na to? Nie mam wątpliwości, że mamy 
wielu piłkarzy na europejskim i światowym poziomie, grających 
za granicą na czele z Robertem Lewandowskim. Problem jed-
nak w tym, czy ten potencjał potrafi my wykorzystać, a z tym 
rożnie bywa.

Mecz z Holandią był tego dowodem. Nie wiem czy na tym 
miała polegać strategia naszego trenera – by przeszkadzać ry-
walom, nie dopuszczając do utraty goli. Jeśli tak, to się udało, 
bo Holendrzy wepchnęli nam do bramki tylko raz piłkę. Biało-
-czerwoni nie próbowali nawet nawiązać walki, przeszkadzali, 
faulowali. Poza strzałem Krzysztofa Piątka nie stworzyli żadne-
go zagrożenia. Wprowadzone zmiany nie wniosły niczego do-
brego do gry. O tym meczu chciałoby się jak najszybciej zapo-
mnieć. Ze zdziwieniem odebrałem wypowiedź trenera, że był 
zadowolony z zespołu. Naraził się okrutnie kibicom. Dodajmy, 
że najlepszym zawodnikiem był Kamil Glik, który pod nieobec-
ność Roberta Lewandowskiego pełnił funkcję kapitana repre-
zentacji. Na plus selekcjonerowi należy zapisać umożliwienie 
debiutu Kamilowi Jóźwiakowi z Lecha Poznań, który potwier-
dził, że na reprezentowanie narodowych barw w pełni zasłużył.

Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy przez ponad 30 mi-
nut przypominał taką podwórkową grę, w której żadna z dru-
żyn nie chce stracić bramki. Mimo, iż rywale wystąpili w moc-
no rezerwowym składzie, Polacy nie starali się specjalnie tego 
wykorzystać. Co gorsza Jan Bednarek sprokurował karnego 
i było 1:0 dla przeciwników.

Jerzy Brzęczek nie wystawił tym razem Krzysztofa Piątka 
w ataku, ale Arkadiusza Milika, w bramce stanął Łukasz Fabiań-
ski. A generalnie postawił na sprawdzonych zawodników, choć 
przed spotkaniem wydawało się, że umożliwi debiut Michałowi 
Karbownikowi z Legii lub innym młodym zawodnikom. Nie za-
ryzykował i to się opłaciło. W końcowych kilkunastu minutach 
Polacy zabrali się do roboty i zyskali przewagę, stwarzali sytuacje 
bramkowe, ale brakowało wykończenia. Wynik zapewnili Kamil 
Glik i Kamil Grosicki, w czym duża zasługa Jacka Góralskiego, 
który inicjował ataki drużyny, rozdzielając piłki. Do wyróżniają-
cych się zawodników należał Maciej Rybus, a Kamil Jóźwiak po-
nownie potwierdził, że do niego należy przyszłość w reprezentacji.

Jerzy Brzęczek tym razem stwierdził, że wiele pracy przed 
nim i kadrą. I słusznie, bo nadal potencjał narodowej repre-
zentacji nie przekłada się na gre i wyniki. Czas także pomyśleć 
o szerszym udziale w niej młodych, utalentowanych zawodni-
ków, którzy z czasem muszą zastąpić doświadczonych mistrzów.

Jeśli wszystko będzie układać się pomyślnie, a pandemia nie 
przekreśli planów, to już 7 października Polska rozegra mecz 
towarzyski z Finlandią w Gdańsku, a 11 października także 
w Gdańsku spotkanie w ramach Ligi Narodów w Włochami, zaś 
w listopadzie towarzyski mecz z Ukrainą i rewanże Ligi Narodów 
we Wrocławiu, Rzymie i Chorzowie. Słowem, jesień zapowiada 
się bardzo pracowicie dla reprezentacji. A my kibice z nadzieją 
oczekiwać będziemy na jej dobrą grę. KIBIC

Rok 1977. Major SB Grosicki (Zbi-
gniew Zamachowski) próbuje namó-
wić księdza Zieję (Andrzej Seweryn) 
do współpracy, by dzięki niemu skom-
promitować opozycję. Przesłuchania 
stają się pretekstem ukazania niezłom-
nej postawy kapłana i najważniejszych 
wydarzeń w historii Polski XX w. 
Okazuje się, że duchowny wyprzedzał 
swoją epokę. Podroż bez paszportu do 
Rzymu w latach 30. była myśleniem 
o Unii Europejskiej. Udzielenie kato-
lickiego pogrzebu samobójczyni w la-
tach 20. to sprzeciw wobec kościelnych 
reguł. Głoszenie hasła „nigdy nie za-
bijaj nikogo, nawet swoich wrogów” w 
czasie II wojny światowej zapowiadało 
późniejsze postawy pacyfi styczne. Zie-
ja nieraz stawiał na szali swoje życie 
i wolność w imię wyznawanych warto-
ści moralnych, etycznych i religijnych

Reżyser Robert Glinki wspominał: 
„Pomysł na fi lm wyszedł od księdza 
Aleksandra Seniuka, rektora war-
szawskiego Kościoła Wizytek, gdzie 
ksiądz Zieja przez jakiś czas mieszkał 
i pracował. Gdy treatment trafi ł do 

mnie, początkowo nie chciałem się za 
to zabrać. Ksiądz Zieja wydał mi się 
bardzo trudnym fi lmowym bohate-
rem. Był krystalicznie dobry, moral-
ny, jak święty jakiś. Postać bez skazy 
– jak o tym zrobić fi lm. Zastanawia-
łem się, na czym oprzeć oś dramatur-
giczną, jak zbudować konfl ikt, gdzie 

szukać dramatu? I nagle okazało się, 
że właśnie przez tę swoją pryncypial-
ność, jeśli chodzi o zasady moralne, 
ojciec Zieja był źródłem konfl iktów. 
Na tym postanowiliśmy się oprzeć 
konstruując ten fi lm Razem z Wojt-
kiem Lepianką, który pisał kolejne 
wersje scenariusza, szukaliśmy jakie-
goś fundamentu, struktury narracyj-
nej, która by to wszystko scaliła. I do-
szliśmy do wniosku, że wszystkie te 
wycieczki w przeszłość, czyli prawdzi-
we wątki historyczne, które w fi lmie 
się pojawiają, idealnie można związać 
ze sobą… Służbą Bezpieczeństwa”.

To opowieść o niezwykłym życiu 
księdza Jana Ziei, działacza spo-
łecznego, tłumacza, publicysty i pi-
sarza religijnego, która łączy w sobie 
wszystko, co najważniejsze w polskiej 
historii ubiegłego wieku. Kapłan był 
naocznym świadkiem wojny polsko-
-bolszewickiej, kampanii wrześnio-
wej 1939 r., powstania warszawskie-
go, a także współtworzył Komitet 
Obrony Robotników (KOR). Pełnił 
posługę duszpasterską jako kapelan 
wojskowy podczas wojny 1920 r. oraz 

kapelan Szarych Szeregów i Armii 
Krajowej w czasie II wojny światowej. 
W swoich kazaniach głosił, że nie wol-
no zabijać nikogo, w tym wrogów, czy-
li Niemców, bo to zbrodnia. Chciano 
go nawet rozstrzelać za dezercję i de-
fetyzm.

Gdy w latach dwudziestych XX w. 
pochował samobójczynię na katolic-
kim cmentarzu, stanął przed sądem 
biskupim. Nie zważając na granice 
państwowe, w 1926 r. wyruszył na 
pielgrzymkę do Rzymu bez paszpor-
tu. Dwadzieścia lat później włączył do 
swojej rady parafi alnej kobietę. Zno-

wu otrzymał naganę od biskupa, gdyż 
było to zabronione. Jego idealistycz-
ne, najprostsze i bezpośrednie pojmo-
wanie dobra, miłości, wyrozumiałości 
dla ludzkich wad oraz mocny kręgo-
słup moralny powodowały, że często 
sprzeciwiał się nie tylko sytuacji po-
litycznej, ale i kościelnym regułom. 
Bezkompromisowy, wierny swoim 
zasadom, wychodził obronną ręką z 
wielu zagrożeń, nigdy nie wyrzekając 
się swoich przekonań.

Zieja nie godził się na świat, w któ-
rym żył. Przez większość życia musiał 
pracować poza własną parafi ą. Choć 

czuł się pokrzywdzony, nigdy się nie 
skarżył. Zostawił po sobie kazania, 
które wyprzedzały swoje czasy i są ak-
tualne do dziś. Jego barwna biografi a 
to doskonała sposobność do pokaza-
nia współczesnemu widzowi dziejów 
Polski w atrakcyjnej dramaturgicznie 
formie. Struktura narracyjna fi lmu 
opiera się na motywie przesłuchania 
księdza przez ofi cera SB. Ich kolejne 
spotkania i próby uczynienia z du-
chownego źródła informacji na temat 
działaczy KOR są punktem wyjścia 
do retrospekcji z różnych momentów 
życia kapłana. Grosicki bardzo dużo 

wie o Ziei, ma jego „teczkę”. Chce 
zdobyć jeszcze więcej informacji 
i pokazać mu, że był niedoceniany, 
nierozumiany przez zwierzchników. 
Sugeruje również, że to powinno się 
zmienić.

Reżyser opowiadał: „Rzeczywi-
ście, ksiądz Zieja w XX wieku brał 
udział w największych wydarzeniach 
historycznych. Co ważne, był nie 
tylko ich biernym uczestnikiem, ale 
także czynnie na nie wpływał – pełnił 
jakieś funkcje, miał określoną pozy-
cję, wygłaszał kazania. Tych epizo-
dów w życiu Ziei było bardzo dużo. 
Miałem problem z selekcją materiału 
i w kolejnych wersjach scenariusza 
trzeba było z czegoś rezygnować. Po-
dobnie z nakręconych już scen, bo po 
pierwszym montażu fi lm miał ponad 
trzy godziny. Wybór był trudny, ale 
ostatecznie zdecydowałem się zosta-
wić te epizody z życia księdza, które 
łączą się z problemami, jakie mamy 
dzisiaj i które rezonują ze współcze-
snymi dylematami moralnymi.”

WIDZ

      

„ZIEJA”: WIERNY SWOIM PRZEKONANIOM

25-27 IX

PROGRAM I
 5.30  Klan – telenowela TVP  
 6.00  Sprawa dla reportera
 6.50  Spisz się rolniku 
 7.00  Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze

 7.35  Rok w ogrodzie
 8.15  wojsko – polskie.pl 
 8.40  Pełnosprawni – magazyn 
 9.10  Komisarz Alex – serial
10.05  Ojciec Mateusz – serial 
11.10  Bitwa u ujścia La Platy – fi lm  
13.15  Fascynujący świat – Co 

nam przyniesie przyszłość 
– fi lm dok.

14.15  Z pamięci  felieton

14.25  Okrasa łamie przepisy 
15.05  Ludzie i bogowie – serial  
16.00  Rolnik szuka żony 
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda 
17.30  Postaw na milion – teletur-

niej
18.30  Jaka to melodia?  
19.25  Sport 
19.30  Wiadomości 
20.05  Pogoda 
20.10  ALARM!  magazyn
20.35  Komisarz Alex – serial
21.30  Hit na sobotę – Tomb Ra-

ider – fi lm akcji
23.30  Festiwal Niepokorni Nie-

złomni Wyklęci 
23.55  Hobbit. Pustkowie Smau-

ga – fi lm fantasy

 2.40  Jaka to melodia? 
 3.30  Z pamięci  felieton
 3.35  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 5.20  Cafe piosenka  talk-show  
 5.50  Barwy szczęścia – serial 
 6.55  Dla niesłyszących – M jak 

miłość – serial 
 7.40  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało! – magazyn
 7.55  Pytanie na śniadanie
11.05  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało!
11.20  Rodzinny ekspres – Małżeń-

stwa w rozłące – magazyn
11.50  Anything goes. Ale jazda! 

– program rozrywkowy  
14.00  Familiada – teleturniej  

14.35  Koło fortuny – teleturniej  
15.20  Szansa na sukces
16.25  Przyjaciele na zawsze – 

Marcin Daniec 
17.20  Rodzinka.pl – serial
17.50  Słowo na niedzielę
18.00  Panorama 
18.20  Pogoda
18.30  Czerwona królowa – serial 
19.35  Lajk! 
20.00  Ameryka da się lubić – 

program rozrywkowy 
21.15  The Voice of Poland 
23.30  Muzyka, Taniec, Zabawa
 0.35  Dar – fi lm akcji 
 2.30  Śmierć nadejdzie jutro – 

fi lm prod. USA, Wielka 
Brytania

 4.35  Zakończenie dnia

PROGRAM I
Program 1
 4.20  Klan – telenowela 
 6.00  Słownik polsko@polski – 

talk – show
 6.25  wojsko – polskie.pl – odc. 

120 – reportaż
 6.55  Słowo na niedzielę
 7.00  Transmisja Mszy świętej z 

Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach   

 8.00  Tydzień 
 8.30  Zakochaj się w Polsce –   

magazyn
 9.05  Las bliżej nas – magazyn  
 9.30  Klasztorne smaki
10.05  Kariera Nikodema Dyzmy 

– serial

11.05  Stulecie Winnych – serial 
11.55  Między ziemią a niebem 
12.00  Anioł Pański
12.50  Rwanda 2020. – Misje na 

wzgórzach. Matka Boska z 
Kibeho

13.15  BBC w Jedynce – Błękitna 
planeta. Powrót. Wielka 
Rafa Koralowa

14.15  Z pamięci  felieton
14.25  Weterynarze z sercem 
15.05  Postaw na milion – teletur-

niej  
16.05  Komisarz Alex – serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda 
17.30  Ojciec Mateusz – serial
18.30  Jaka to melodia?
19.25  Sport
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda 

20.15  Ludzie i bogowie – serial  
21.15  Rolnik szuka żony 
22.15  Zakochana Jedynka – 

Światło między oceanami 
–  dramat 

 0.25  Festiwal Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci

 0.50  Tomb Raider – fi lm akcji
 2.55  Burton i Taylor – dramat 
 4.25  Notacje – Danuta Grechu-

ta. Gdyby nie Marek 
 4.35  Z pamięci  felieton
 4.40  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 5.20  Barwy szczęścia – serial 
 6.55  Dla niesłyszących – M jak 

miłość – serial
 7.40  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało! 
 7.55  Pytanie na śniadanie 

11.05  Spiszmy się jak na rolni-
ków przystało!

11.15  Ostoja – magazyn
11.45  The Voice of Poland
14.00  Familiada – teleturniej  
14.35  Koło fortuny – teleturniej  
15.15  Szansa na sukces. Eurowi-

zja Junior 2020 
16.20  Przyjaciele na zawsze – 
17.05  Jutro należy do nas – serial  
18.00  Panorama 
18.20  Pogoda 
18.25  Na dobre i na złe – serial 
19.25  Na sygnale – serial
20.00  Dar – fi lm
21.55  Kino bez granic – Mróz 

–   fi lm
23.45  Randki z mordercą – fi lm 

fabularny  
 1.20  Virtuti – dramat wojenny
 3.15  Zakończenie dnia

 – słaby
  – średni
   – dobry
    – bardzo dobry
     – wybitny

CZAS 
NA DOBRĄ GRĘ!
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POZIOMO: 
1. dobra opinia, 4. arabskie państwo, 7. prawe ujściowe ramię Wi-

sły, 9. twardy metal, 11. rewolwer 7-strzałowy, 13. założenie wyma-
gające dowodu, 14. składnik powietrza, 15. wybitny piłkarz brazylij-
ski, 16. przecierana zupa, 18. przyczyna działania,  21. echosonda, 
23. atrybut aktora, 25. część tuszy cielęcej, 26. miasto Franków.

PIONOWO:
1. współtwórca impresjonizmu, 2. waltornia, 3. dokumenty urzę-

dowe, 4. rodzaj używki, 5. pląs, 6. francuska rzeka, 8. klątwa kościel-
na, 10. kalebasa, 12. spiralny rowek na śrubie, 15. wiano, 17. miasto 
w woj. mazowieckim, 19. czynność uprawowa, 20. międzynarodowa 
ekumeniczna organizacja, 22. wodny ptak, 24. sygnał wzywania po-
mocy. 

(R)

Motyl

Latem nad 
śpiącym dzieckiem

barwny 
motyl przeleciał,

musnął
je skrzydełkami,

pyłek w
sercu zostawił.

Kącik poetycki Kaliny Beluch

Otylia Jędrzejczak urodziła się 
Rudzie Śląskiej 13 grudnia 1983 
roku.  Jako mała dziewczynka pró-
bowała sił w szermierce i gimnasty-
ce. Po wykryciu wady kręgosłupa 
zaczęła pływać  w Pałacu Młodzie-
ży w Katowicach. I tak zaczęła się 
jej kariera. Mając niespełna 17 
lat, została mistrzynią Europy w 
konkurencji 200 m stylem motyl-
kowym, uzyskując czas 2:08,63, a 
także zdobyła srebrny medal na 
100 m stylem motylkowym. Trzy 
miesiące później podczas igrzysk 
olimpijskim w Sydney w półfinale 
200 m stylem motylkowym usta-
nowiła rekord Europy (2:07,81), 
jednak w finale tej konkurencji była 
tylko piąta z czasem 2:08,48.

Pomimo, iż nie zdobyła upra-
gnionego złota nie poddała się 
i zaczęła jeszcze ciężej pracować. 
4 sierpnia 2002 na mistrzostwach 
Europy w Berlinie z czasem 2:05,78 
ustanowiła rekord świata na 200 m 
stylem motylkowym. Już wówczas 
wielu komentatorów sportowych 
widziało ją na podium igrzysk olim-
pijskich w Atenach, które miały 
odbyć się w 2004 roku. I tak tez się 
stało na swoim koronnym dystan-
sie 200 m stylem motylkowym zdo-
była upragnione złoto. Wywalczyła 
także dwa srebrne medale w kon-
kurencjach: 100 m stylem motylko-
wym i 400 m stylem dowolnym.

Jak wspomina to wielkie prze-
życie: Tak naprawdę nie słyszałam 
swego nazwiska, czułam… prze-
rażenie w nogach. Ateny – wszyst-
ko szybko się działo. W pamięci 
mam te pół godziny przerwy mię-
dzy 100 delfinem a 400 kraulem i 
przebieranie się. Nie zwracałam 
uwagi, że trzeba się przebrać przy 
wszystkich. Pędzenie na dekora-
cję, a potem na start. Wspominam 
powrót do wioski olimpijskiej po 
pierwszym medalu, gdzie czekał 
na mnie napis „Gratulacje Oti” i 
osoby z reprezentacji, które mnie 
wyczekiwały. Kamila Skolimow-
ska stojąca na balkonie i krzycząca 
do mnie z gratulacjami…

Złoty medal wystawiła na in-
ternetowej aukcji. „Poszedł” za 
ponad 250 tyś złotych. Uzyskaną 
kwotę Otylia przekazała na konto 
wrocławskiej Kliniki Onkologii i 
Hematologii. Za ten gest w 2005 
roku została uznana za najpiękniej-
sza Polkę ze złotym sercem. Pytana 
później o powody wystawienia naj-

cenniejszego medalu na aukcji po-
wiedziała: Po ateńskim złocie prze-
czytałam okrutną, ale jednocześnie 
pełną ciepła i nadziei, książkę 
francuskiego pisarza „Oskar i pani 
Róża”; o chłopcu umierającym na 
raka. To mnie bardzo poruszyło.  

Rok później, podczas mistrzostw 
świata w Montrealu zwyciężyła na 
dystansie 200 m stylem motylko-
wym z czasem 2:05,61, poprawia-
jąc własny rekord świata. 25 marca 
2006 powróciła do sportu po długiej 
przerwie, wygrywając w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na 200 m stylem 
motylkowym w trójmeczu Polska-
-Czechy-Ukraina z czasem 2:15,73. 
W grudniu 2006 na mistrzostwach 
Europy na krótkim 25 metrowym 
basenie w Helsinkach zdobyła kolej-
ny złoty medal, ustanawiając na tym 
dystansie rekord Europy (2:04,94). 
W grudniu 2007 na mistrzostwach 
Europy w Debreczynie zdobyła zło-
ty medal, ustanawiając rekord świa-
ta na krótkim basenie (2:03,53).

Kolejne próby zdobycia złota 
olimpijskiego zakończyły się niepo-
wodzeniem. Podczas igrzysk olimpij-
skich w Pekinie była tuż za podium 
w wyścigu na 200 m stylem motyl-
kowym i dziewiąta na 400 m stylem 
dowolnym. Startując na 100 m stylem 
motylkowym zajęła 17. miejsce. 

Jak sama mówiła: Pekin – to ob-
raz dużego zdenerwowania. Z jed-
nej strony pewność, że jest się do-
brze przygotowanym, a z drugiej 
złość, że pieniądze biorą górę. 
Mieliśmy eliminacje wieczorem, 
a finały rano, do czego ciężko się 
było przyzwyczaić, szczególnie 
jeśli wcześniej się nigdy tak nie 
startowało. Do tego jeszcze presja, 
którą sama sobie nakładałam. Ale 
za to była fajna atmosfera przed 
budynkiem w wiosce olimpijskiej, 
poznałam się z piłkarzami ręczny-
mi – siadali zawsze w takim prze-

smyku i były z nimi śmichy-chichy. 
Podobnie z siatkarzami. Wspomi-
nam siadanie przed budynkiem 
i wspólne żarty, czasem płacz, 
analizowanie występów. Z Pekinu 
mam właśnie obraz zjednoczonej 
reprezentacji Polski. 

Po tych igrzyskach w Chinach 
Otylia Jędrzejczak przez długi czas 
nie brała udziału w zawodach i za-
wiesiła swoją karierę. Załamała się. 

- Po Pekinie byłam wykończona 
fizycznie i psychicznie, ponad pół-
tora roku błąkałam się bez celu, ży-
jąc z dnia na dzień. To złe uczucie 
i doświadczenie. Ale mam to już za 
sobą. Więc przez Madryt i Olsztyn 
dopłynę do Londynu. Wiem, że 
jest dla mnie miejsce, aby walczyć 
z całą koalicją młodych pływaczek. 
Kocham pływanie, a woda jest dla 
mnie nadal przyjazna – stwierdziła 
tuż przed uzyskaniem minimum 
kwalifikacyjnego na igrzyska olim-
pijskie w Londynie.

-  Nie wiem, naprawdę nie wiem. 
Finał był w moim zasięgu. Nie 
wiem jednak, co się stało, bo wy-
nik w ogóle nie jest adekwatny do 
wykonanej przeze mnie pracy.  Co 
dalej? Pomyślę. - mówiła po prze-
granej w Londynie. 

W jej życiu miało miejsce tra-
giczne wydarzenie. W 2005 roku 
w wypadku samochodowym zginął 
jej młodszy brat Szymon. W swo-
jej książce mistrzyni olimpijska 
opowiada o życiu sportsmenki, 
trudzie w zdobywaniu nagród czy 
tragicznej śmierci brata. Pokazu-
je jak ulotne potrafią być chwile 
szczęścia. Mówi w niej: Chcę, żeby 
ta książka pomogła osobom, które 
przeżywają ciężkie chwile, żeby była 
drogowskazem do tego, żeby się nie 
poddawać i żeby iść dalej, szukać 
swoich marzeń, nowych celów. Żeby 
życie dalej było radością, a nie tylko 
smutkiem. Moje życie jest radosne 
i jestem zadowolona z tego punktu, 
w którym jestem teraz.

Otylia Jędrzejczak jest pierwszą 
polska pływaczką, która pobiła 
rekord Europy i świata. Zdobyła 5 
tytułów mistrzyni Europy i 2 tytu-
ły mistrzyni świata oraz te najcen-
niejsze złoty i dwa srebrne medale 
olimpijskie. W „Plebiscycie Prze-
glądu Sportowego na najlepszego 
sportowca Polski” zdobyła ten ty-
tuł trzy razy w 2004, 2005 i 2006 
roku. Swoją karierę zakończyła w 
2014 roku.  (P)

PANNA 
(23 VIII–22 IX)

Napięcie nadal narasta i by nie dopro-
wadzić w tych dniach do wybuchu, gwiaz-
dy radzą zrezygnować z upierania się przy 
swoim, tym bardziej że niekoniecznie 
słusznym zdaniu. Natomiast wykorzystaj 
swą siłę przebicia i doprowadź do końca 
inną trudną sprawę, którą ostatnio odło-
żyłeś. W tej materii pisane Ci powodzenie, 
więc dokonaj tego.

WAGA 
(23 IX–23 X)

Posłuchaj gwiazd i zwolnij tempo – tak 
mówią. Nie oznacza to, że wszystko masz 
zostawić. Nie! Przede wszystkim nie trać 
z oczu tego, co najważniejsze. Dążąc do re-
alizacji marzeń nie zapominaj o ogranicze-
niach zdrowotnych. A więc miej na uwadze 
odpoczynek. Powodzenie Cię nie opuści 
i dotyczy to nie tylko sfery kontaktów to-
warzyskich.

SKORPION 
(24 X–22 XI)

Nie trać czasu na jałowe rozmowy i prze-
konywanie urodzonych sceptyków – radzą 
gwiazdy. Rób swoje, nie oglądając się na 
nikogo. Jest coraz lepiej. Z każdym dniem 
niebo nad twoją głową się przejaśnia. Bę-
dąc konsekwentnym zbliżysz się do celu 
wielkimi krokami. twój wielki dzień, dzień 
sukcesu, jest już blisko. Powodzenia!

STRZELEC 
(23 XI–21 XII)

Jeśli wierzyć gwiazdom nadchodzącego 
tygodnia to możesz być spokojny, że to co 
planujesz – rozwiążesz i wykonasz lepiej 
niż się tego spodziewałeś. Twoje zadowole-
nie osiągnie szczyt. Niedobrze natomiast, 
że pracujesz za innych. Czy nie czujesz się 
wykorzystywany? W każdym bądź razie 
nie wyjdzie Ci to na dobre, a poza wszyst-
kim jest to niewychowawcze, bo uczy in-
nych lenistwa.

KOZIOROŻEC 
(22 XII–20 I)

Gwiazdy Cię upominają, bowiem two-
ja chwiejność w postępowaniu wybitnie 
zmniejsza szanse, a tym samym oddala cel. 
Cokolwiek robisz, rób to bardziej zdecydo-
wanie, a także z odrobiną wyobraźni, któ-
rej niestety Ci brak. Pod koniec tygodnia 
spiętrzą się obowiązki rodzinne i zawodo-
we. tak więc nie będzie Ci łatwo, a musisz 
stanąć na wysokości zadania.

WODNIK 
(21 I–20 II)

Zaufaj partnerowi – podpowiadają 
gwiazdy. Tym razem rozumie, nawet bar-
dzo dobrze, o co Ci chodzi. Z pewnością 
potrafi Ci pomóc. Niepotrzebnie miotasz 
się, próbując samodzielnie rozwiązać pro-
blem, a przecież we dwoje łatwiej i raźniej. 
W sporze rodzinnym przyjdzie Ci zająć 
konkretne stanowisko, choć bardzo tego 
nie chcesz. No cóż...

RYBY 
(21 II–20 III)

Czy nie uważasz, że kłopoty w miłości, 
jakie ostatnio przeżywasz, twoje zacho-
wanie potęguje je? Już czas wyciszyć nie-
dobre emocje i zapomnieć o tym, co było 
dawno temu – radzą gwiazdy. Wszystkie 
znaki na niebie wskazują na to, że teraz 
nastąpi początek okresu wielkich zmian. 
Nie przyspieszaj naturalnego biegu 
spraw. Cierpliwość da określone efekty.

BARAN 
(21 III–20 IV)

Tydzień dość spokojny, ale bardzo uda-
ny. Gwiazdy nie wskazują na możliwość 
wystąpienia większych kłopotów czy nie-
pokojów. Uważaj jednak – mówią – byś nie 
sprokurował czegoś sam poprzez nadmier-
ny upór i chęć postawienia na swoim za 
wszelką cenę. W razie czego możesz liczyć 
na Lwa, ale nie przeceniaj jego możliwości. 
Odwiedzin u znajomych nie odkładaj, bo 
jesteś bardzo oczekiwany.

BYK
(21 IV–21 V)

Będziesz musiał podjąć jakąś ważną 
decyzję. Jeśli jednak trudno Ci się będzie 
zdobyć od ręki na jakąś słuszną koncepcję, 
spróbuj chwilowo zadziałać półśrodkami. 
Zostawić wszystkiego losowi nie możesz, 
bowiem może się to obrócić przeciw tobie. 
I pamiętaj, że konsekwencje ewentualnej 
pomyłki też odczujesz na własnej skórze.

BLIŹNIĘTA 
(22 V–21 VI)

W najbliższych dniach przypomną się 
jakieś stare, zaległe obowiązki. Czeka-
ją również na zrealizowanie, planowane 
wcześniej, drobne inwestycje. Trzeba bę-
dzie więc wysupłać trochę grosza, ale nie 
dopuść do spiętrzenia wydatków. Zaległo-
ści w pracy też nadrób czym prędzej, bo 
w powietrzu wisi wiele nowych i pilnych 
spraw. A wszystkiemu naraz nie podołasz...

RAK 
(22 VI–22 VII)

Musisz pokonać psychologiczny niż, któ-
ry tak niekorzystnie wpływa na wykony-
waną przez Ciebie pracę, a także na życie 
prywatne. Przede wszystkim postaraj się 
znaleźć przyczyny i źródło twego niezado-
wolenia. W przeciwnym razie nie ruszysz 
z miejsca. Ponadto pamiętaj, że więcej osią-
gniesz działając spokojnie i z uśmiechem na 
ustach. Spróbuj, bo to nie jest trudne...

LEW 
(23 VII–22 VIII)

Twym ostatnim poczynaniom jakby bra-
kuje kolorów, romantyzmu. Czyżbyś tego 
nie widział, nie czuł? Trochę to dziwne, bo 
Lwy nie lubią średniości, za wszelką cenę 
chcą pokazać się od jak najlepszej strony. 
Więc co z Tobą? To zapewne krótkotrwałe 
chwile słabości. No cóż, każdy je miewa. 
Zdaj sobie jednak z tego sprawę i pozbądź 
się ich jak najprędzej. KAMA

15 – 22 IX

CZTERY PIÓRA ROKU

Kilkanaście lat temu polskie pływanie było wielkie. I miało wielkie gwiazdy, a wśród nich złotą 
medalistkę olimpijską Otylię Jędrzejczak. Jak sama mówi: sport ukształtował mój charakter, pomógł 
mi odnaleźć siebie. Dzięki temu, że uprawiałam sport bardzo szybko musiałam nauczyć się wygry-
wać i przegrywać. Pierwszy większy sukces osiągnęłam po 10 latach ciężkiej, systematycznej pracy 
i dzięki temu, że uprawiałam sport, przekonałam się, że nic nie dostajesz za darmo.

Złota Otylia Jędrzejczak

SŁAWY POLSKIEGO SPORTU 

nIc nIE dOSTAjESz zA dARmO


