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 Spośród 
w s z y s t k i c h  
p r o b l e m ó w  
nęka jących  
obecnie Unię 
Europejską i 
zagrażających 
jej jedności 
najbardziej dotkliwym jest migracja. Niedawne 
pożary obozów uchodźców na greckich 
wyspach Lesbos i Samos, w wyniku których 12 
tysięcy migrantów pozostało bez dachu nad 
głową, zmobilizowały państwa unijne do 
poszukiwania rozwiązania problemu, a ma być 
nim forsowany przez Niemcy i kanclerz Angelę 
Merkel „Obowiązkowy mechanizm solidar-
ności”. Ma on zobowiązać członkowskie kraje 
Wspólnoty do przyjęcia określonej liczby 
uchodźców w zamian za pieniądze – 10 tysięcy 
euro za osobę dorosłą i 12 tysięcy za dziecko bez 
opieki. Państwa, które nie spełnią warunków 
paktu mogą być ukarane wysokimi grzywnami.
 W związku z tym rodzi się pytanie, czy 
można wymusić solidarność i realizację tak 
pomyślanej umowy. Bo dotychczasowe 
doświadczenia nie skłaniają do optymizmu. 

 Przypomnijmy, że poszukiwania rozwią-
zania migracyjnego problemu zaczęły się przed 
rokiem 2015, gdy do Europy przybyło około 
miliona uchodźców politycznych i migrantów 
ekonomicznych. Zawarty wówczas pakt o ich 
podziale wzbudził wiele kontrowersji wśród 
państw członkowskich i nie został zrealizowany. 
Polska i Węgry odmówiły przyjmowania 
imigrantów, a przeciwne były temu także inne 
państwa, głównie Europy Środkowo – 
Wschodniej. W 2016 roku Turcja zawarła umowę 
z UE i zgodziła się za duże pieniądze zatrzymać 
cześć fali migracyjnej, ale i to rozwiązanie 
okazało się mało skuteczne. W efekcie to ciężar 
utrzymania niechcianych przybyszów ponoszą 
kraje południa Europy, w tym Grecja i Włochy, 
które zarzucają państwom północy, że nie 
pomagają im.
 Czy nowa inicjatywa pomoże w złago-
dzeniu dramatycznej sytuacji we Włoszech i 
Grecji i przyczyni się do rozwiązania problemu? 
Ylva Johansson, unijny komisarz ds. wew-
nętrznych, nie pozostawia wątpliwości, że nikt nie 
będzie zadowolony z nowych propozycji, ale 
konieczny jest kompromis, jaki trzeba osiągnąć 
miedzy obowiązkiem humanitarnym a rzeczy-
wistością polityczną. Na początku września 
Niemcy poinformowały, że 10 krajów zgodziło 
się przyjąć 400 dzieci pozostających bez opieki po 
pożarze obozu w Mori, a większość z nich trafi do 
Niemiec i Francji.
 Po pożarach obozów wywołanych przez 
samych imigrantów żądających poprawy 
warunków ich pobytu i wysłaniu do państw 
unijnych sytuacja znacznie się zaostrzyła. 
Potrzeba pilnych działań, ale trudno oczekiwać 
jedności 27 członków Wspólnoty. 
 Jedną z przyczyn dramatu jest liberalna 
postawa rządów zachodnich krajów, a zwłaszcza 
Niemiec wobec imigrantów. Kanclerz Angela 
Merkel witała ich, zapewniając o pomocy, co 
nasiliło napływ. Później miały miejsce zdarzenia 
w kilku krajach, które kazały spojrzeć realnie na 
cały problem, w tym także na zagrożenia 
bezpieczeństwa europejskich społeczeństw.
 Polska po objęciu rządów przez PiS 
zdecydowanie sprzeciwiła się przyjmowaniu 
imigrantów, uzasadniając to troską o bezpie-
czeństwo narodowe. Zaproponowała politykę 
niesienia pomocy w krajach pochodzenia, którą 
uwzględniając aktualną sytuację, stara się 
realizować. Ma w tym wsparcie Węgier i Grupy 
Wyszehradzkiej.
 Spekuluje się, że Polska wobec zdecydo-
wanej postawy o nieprzyjmowaniu uchodźców 
może wziąć udział w odsyłaniu osób ubiega-
jących się o azyl, którego jednak nie otrzymają.
 Dodajmy, że pandemia koronawirusa 
mocno komplikuje sytuację. Przybyło bowiem 
jeszcze jedno zagrożenie, którego wszyscy się 
obawiają.
 Spotkanie szefowej KE Ursuli von der 
Leyen z premierami Grupy Weszehradzkiej 24 
września potwierdziło potrzebę kontynuacji współ-
pracy w poszukiwaniu realnego kompromisu. 
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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.
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 Stalprofil jako Grupa Kapita-
łowa, w skład której wchodzi Izostal, 
Kolb oraz oddział w Zabrzu pier-
wsze półrocze 2020 może zaliczyć 
do udanych dzięki temu, że nasza 
działalność ulokowana jest na 
różnych rynkach. O ile w pierwszym 
kwartale nie było widać wpływu 
pandemii na wyniki sprzedażowe, to 
od marca obserwowaliśmy znaczący 
spadek. Słabe wyniki w segmencie 
stalowym, gdzie spadek sprzedaży 
wyrobów hutniczych w II kwartale 
wyniósł 30 proc. w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubieg-
łego, Grupa rekompensowała bardzo 
dobrymi w segmencie infrastruktury 
sieci przesyłowych gazu 
oraz w segmencie kon-
strukcji stalowych.  
 W tych zmiennych i 
bardzo trudnych warun-
kach rynkowych uzys-
kaliśmy dobre wyniki 
sprzedażowe i finan-
sowe, o których jako 
spółka giełdowa szcze-
gółowo informowaliśmy 
podczas ogłaszania raportu. Z uwagi 
na pandemię sytuacja gospodarcza 
na świecie i w Unii Europejskiej była 
w I półroczu bardzo niestabilna. 
 Według opublikowanych przez 
EUROFER danych spadek zużycia 
jawnego stali w Unii, tylko w II 
kwartale 2020 roku ,wyniósł około 
31,8 proc. rok do roku. Prognozy na 
drugą połowę roku są lepsze, choć 
wciąż negatywne, a  zużycie jawne 
stali w Unii Europejskiej w całym 
2020 roku ma wynieść 128 mln ton, 
czyli o 16,6 proc. mniej, aniżeli w 
roku 2019. Te dane pokazują z jakimi 
warunkami rynkowymi przychodzi 
się nam mierzyć.
 Od samego początku pandemii w 
Polsce, czyli od połowy marca, wpro-
wadziliśmy we wszystkich naszych 
spółkach i oddziałach działania 
mające na celu zminimalizowanie 
potencjalnych zakażeń. Ograni-
czyliśmy wyjazdy służbowe, część 
pracowników rozpoczęła pracę 
zdalną, regularnie dezynfekowaliśmy 
biura, szatnie, łaźnie, staraliśmy się, 
by nasi pracownicy nie spotykali się w 
większych grupach. Ogólnie mówiąc 
zastosowaliśmy wszystkie dostępne i 
zalecane przez służby sanitarne środki 
ochrony. Pomimo to zanotowaliśmy 
w naszym składzie w Katowicach 
dwa zachorowania na koronawirusa, 
na szczęście o lekkim przebiegu, co 
wiązało się z nadzwyczajnym dwu-
tygodniowym zamknięciem tego 
oddziału. Więcej przypadków zacho-
rowań w Grupie nie mieliśmy, choć 
zdajemy sobie sprawę, że przy 
obecnych liczbach jakie odnoto-
wujemy w Polsce oraz rozluźnieniu 
społecznym może dojść do kolejnych. 
  „MH”: Jakie były główne zało-
żenia działalności? Czy i w jakim 
stopniu udało się je zrealizować? 
 J.Bernhard: Jak już wspo-
minałem działalność Grupy Stalprofil 
opiera się na: sprzedaży stali, seg-
mencie infrastruktury sieci przesy-
łowych gazu, a także segmencie 
konstrukcji stalowych.
  Patrząc na uwarunkowania na 
rynku stali i osiągnięte wyniki trudno 
mówić o zrealizowanych celach, które 
zawsze stawiamy sobie wysoko. 
Jednak mając na względzie sytuację 
związaną z koronawirusem i stale 
pogarszające się warunki na rynku 
trzeba stwierdzić, że osiągnięte 
wyniki są zadawalające, a spółka nie 
przynosi w tym segmencie strat. 
 Wygaszane piece hutnicze, reduk-
cja zatrudnienia i cięcia w produkcji 
stały się trwałym elementem euro-
pejskiego hutnictwa. 

 W segmencie infrastruktury sieci 
przesyłowych nadal realizowane są 
przez Gaz-System duże projekty, w 
których z powodzeniem udział 
bierze spółka IZOSTAL S.A. jak i 
nasz zabrzański oddział zajmujący 
się budową gazociągów przesy-
łowych. Segment ten wykazuje od lat 
dodatnią rentowność i wysoką 
dynamikę przychodów ze sprze-
daży. 
 W ramach realizacji kolejnego 
etapu rozbudowy krajowego 
systemu przesyłu gazu w sierpniu 
2019 roku IZOSTAL zawarł z Gaz-
Systemem trzecią ramową umowę 
na dostawę rur izolowanych, która 
jest z powodzeniem realizowana. 
Dotyczy ona dostaw ponad 1700 
km izolowanych wewnętrznie i 
zewnętrznie rur stalowych, a okres 
jej obowiązywania to 8 lat.

 Spółka KOLB od czasu przejęcia 
przez Stalprofil została zmoder-
nizowana i przeszła przeobrażenie z 
typowego wykonawcy konstrukcji 
spawanych na przedsiębiorstwo 
świadczące usługi wysoce wyspecja-
lizowane w zakresie konstrukcji 
maszynowych. Dzięki inwestycjom 
w najwyższej klasy urządzenia i 
maszyny spółka pracuje pełną parą. 
Ma również w dużej mierze 
wypełniony portfel zamówień na rok 
przyszły i dobre perspektywy 
dalszego rozwoju.

 Grupa zachowuje wysokie 
wskaźniki finansowe, a jej sytuacja 
jest stabilna. Posiadane źródła 
finansowania pozwalają na spo-
kojną działalność operacyjną oraz 
inwestycyjną. 
 „MH”: Podczas debaty hut-
niczej na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym mówił Pan o 
zagrożeniach które destabilizują 
rynek i jego ceny…
 J.Bernhard: Ważnym zewnę-
trznym uwarunkowaniem dla rynku 
stali są działania protekcjonistyczne i 
wprowadzenie ceł na stal, najpierw w 
Stanach Zjednoczonych, a później w 
Unii Europejskiej. 
 W mojej ocenie mechanizm 
kontyngentów wprowadzonych przez 
Unię Europejską jest mało skuteczny, 
a szybkie wypełnianie limitów 
destabilizuje rynek. Takie działania 
uderzają w głównej mierze w 
producentów.
 To nie jest zdrowy układ. Napływ 
taniej stali, przy obniżonym popycie 
prowadzi do dużych perturbacji. 
Producenci zaczynają skracać kam-
panie produkcyjne, wprowadzać 
czasowe wyłączenia czy przestoje. A 
dystrybutorzy kupują stal dostępną 
na rynku. Transakcje z kontra-
hentami niewiadomego pochodzenia 
obarczone są dużym ryzykiem.

 Stalprofil stara się wystrzegać ich, 
bo nigdy nie wiadomo, czy zakupiona 
stal objęta jest kontyngentem, czy nie. 
Dobre, wieloletnie relacje z lokalnymi 
producentami zobowiązują do rzetel-
ności, szczególnie, że wspólnie stara-
my się rozwiązywać wiele spraw 
branży stalowej.  
 Niektóre kraje wprost przyznają, 
że dla nich docelowym rynkiem jest 
Unia Europejska, a my nie potrafimy, 
a może nie chcemy temu zaradzić. 
 Państwa te wykorzystują obecną 
sytuację i wypierają unijnych produ-
centów z rynku.  Stal, która wjeżdża 
do Unii jest tańsza ze względu na 
niższe koszty produkcji, czy nie 
ponoszenie np. opłat środowisko-
wych. To nie jest równa konkurencja.
 Pomimo kłopotów branży stalo-
wej i spadku produkcji decydenci w 
Brukseli, w lipcu br. po raz kolejny 

podnieśli o 3 proc. wielkość kontyn-
gentu. W związku z tym import stali 
będzie w tym roku jeszcze większy 
aniżeli w pierwszym i drugim roku 
obowiązywania safe guardów. Jest on 
często po cenach dumpingowych lub 
subsydiowanych przez państwa, które 
dbają, by ich przemysł stalowy się 
rozwijał i miał lepszą pozycję w czasie 
post-pandemicznym. Do takich państw 
zaliczyć trzeba Turcję, Chiny, ale 
ogromną przewagę kosztową mają 
również producenci rosyjscy, ze 
względu na dostępność surowców. 

 „MH”: W lipcu 2021 roku 
europejskie hutnictwo może stanąć 
przed  kolejnym wyzwaniem, bo 
przestaną obowiązywać safe guar-
dy. Ratunkiem dla unijnego sektora 
może być podatek od śladu węglo-
wego. Czy jego wprowadzenie jest 
możliwe do tego czasu?
 J.Bernhard: Brak ochrony ryn-
ku może doprowadzić do likwidacji 
sektora hutniczego w Europie. Chcąc 
się rozwijać musimy pamiętać, że 
stal jest tym produktem, dzięki 
któremu wypracowuje się PKB w 
wielu gałęziach gospodarki. Nie 
możemy uzależnić się od dostaw 
zewnętrznych. Jeżeli nie będziemy 
mieli własnego hutnictwa, to za kilka 
lat producenci z krajów trzecich 
zaczną dyktować swoje warunki.
 Amerykanie również mają 
problemy, ale ich hutnictwo pomi-
mo spadku produkcji nie jest w tak 
trudnej sytuacji za sprawą wpro-
wadzonego 25 proc. cła. Dzięki temu 
producenci mogli podwyższyć ceny i 
pokryć częściowo swoje wyższe 
koszty produkcji. To pokazuje, że 
skuteczna ochrona własnego rynku 
jest bardzo potrzebna.
 Bodajże dwa lata temu na 
Europejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach poruszałem 
temat wprowadzenia opłaty węglo-

wej, która wyrównywałaby konku-
rencyjność na stalowym rynku. 
Minęły dwa lata i w roku bieżącym w 
debacie powrócił ten sam temat. 
 Moim zdaniem jest to bardzo 
dobry pomysł, szczególnie w 
obecnych uwarunkowaniach. Dziś 
europejscy producenci tracą każ-
dego dnia rynek. Podatek od śladu 
węglowego zmusiłby producentów 
spoza unii, którzy nie ponoszą opłat 
środowiskowych, do partycypacji w 
kosztach emisji CO2. Przecież 1 tona 
dwutlenku węgla wyprodukowana w 
Unii jest taką samą toną dwutlenku 
węgla z Chin, czy Indii.
 Unia Europejska odpowiada za 
około 10 proc. emisji CO2, Chiny 
około 29 proc., Stany Zjednoczone 
14 proc, Indie 7 proc.  
 Sami nie wygramy z ocieple-
niem klimatu. Wszyscy powinni się 

w to włączyć. Czy dobro-
wolnie, czy poprzez opłaty 
wyrównawcze jak carbon 
border tax dla stali. Nie może 
być tak, że chronimy środo-
wisko kosztem konkuren-
cyjności własnego rynku. 
Przecież ograniczenie 10 
proc. emisji nie pozwoli na 
osiągnięcie globalnych 
celów. 

   „MH”: Mówimy o konku-
rencyjności sektora, który prze-
żywa trudny czas. W Polsce od 1 
stycznia 2021 zakłady energo-
chłonne, w tym huty będą ponosiły 
kolejne opłaty związane z rynkiem 
mocy…
 J.Bernhard: Dyskusje, w które 
mocno zaangażowana jest Hutnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa, 
trwają. Trudno dziś wyrokować czy 
uda się przekonać rządzących do 
zmiany rozwiązań, jak postuluje 
środowisko hutnicze. Producenci 
energochłonni biją na alarm, że tak 
wysokie dodatkowe obciążenia w 
czasie kryzysu będą nie do udźwig-
nięcia. Opłata mocowa w przypadku 
Stalprofilu nas nie dotknie, ale patrząc 
z punktu widzenia producentów stali, 
to kolejny wzrost po stronie kosztowej 
może doprowadzić do zamykania 
wielu firm. 
 W lipcu w Katowicach obra-
dowała Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego, podczas której apelo-
wano o rozważną politykę w tym 
zakresie. Uczestnicy spotkania przy-
jęli stanowisko ws. niebezpie-
czeństwa wzrostu bezrobocia oraz 
problemów gospodarczych jeśli 
przemysł energochłonny będzie 
zmuszony ponosić opłatę mocową. 
Efektem jest odroczenie terminu 
poboru opłaty z października 
bieżącego roku na styczeń 2021. To 
jednak nie rozwiązuje problemu.
 „MH”: Wracając do firmy, 
którą Pan od lat z powodzeniem 
kieruje i realizuje wizję jej rozwoju. 
Jakie są plany i perspektywy na 
najbliższy okres?
 J.Bernhard: Najbliższą przy-
szłość Grupy Stalprofilu oceniam 
optymistycznie. Portfele zamówień 
do końca roku są wypełnione i 
zaczynamy zawierać umowy na I 
półrocze 2021. 
 Najsłabiej jest w sektorze 
dystrybucji i ostatni kwartał roku 
bieżącego raczej nic nie zmieni. 
Dlatego też chcielibyśmy utrzymać 
rentowność tego segmentu na 
obecnym poziomie, czyli plus zero. 
Nie zadowala nas to, ale przy takim 
spadku popytu jaki obecnie odno-
towuje rynek będzie to sporym 
osiągnięciem. 
 W pozostałych segmentach 
możemy już z nadzieją patrzeć w 
przyszłość, planować kolejne 
inwestycje i szykować się na 
wyzwania jakie przyniesie rok 
następny. 
 

   CIĄG DALSZY ZE STR.1

JESTEŒMY 
GOTOWI 

NA KOLEJNE 
WYZWANIA!

CZAS TRUDNYCH WYZWAÑ
ROZMOWA „MH” Z JERZYM BERNHARDEM

PREZESEM ZARZĄDU STALPROFIL S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

NASZA ROZMOWA

OBOWI¥ZKOWA
SOLIDARNOŒÆ?

Produkowane w IZOSTALu izolacje zewnętrzne i wewnętrzne rur
 spełniają najwyższe wymagania polskich jak i światowych odbiorców.



»     «MH str.4

 Opinia publiczna wstrząśnięta została 
wiadomością o otruciu lidera rosyjskiej opo-zycji 
Aleksieja Nawal-nego zabójczą subs-tancją, do 
której dostęp ma wyłącznie rosyjskie państwo.
 T y m  s a m y m  R o s j a  z ł a m a ł a  
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 
r u r o c i ą g u  N o r d  S t r e a m  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 
w s z c z ę c i a  p o s t ę p o w a n i a  

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 
wschodn ia  Ukra inę  o raz  zes t rze len iu  
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 
w i e ,  ż e  
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 
i n t e r e s y  
w Rosji nie może być Katonem.

   DOKOŃCZENIE NA STR.5

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.
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Od marca najtrudniejsza sytuacja była w 
sektorze motoryzacyjnym, który de facto 
stanął. Przerwanie łańcucha dostaw zmusiło 
wiele światowych koncernów do zamykania 
fabryk i postojów. Informacje jakie napływały 
do nas, jeszcze w czerwcu i na początku lipca, 
napawały dużym niepokojem. 
 W II kwartale bieżącego roku z polskich 
zakładów wyjechało około 50 proc. mniej 
samochodów aniżeli przed rokiem. Baliśmy 
się, że wraz z zakończeniem obowiązywania 
rządowych tarcz antykryzysowych rozpoczną 

się masowe zwolnienia. Na całe szczęście ten 
najczarniejszy scenariusz nie ziścił się, choć 
wiele osób w czasie lockdownu straciło pracę. 
W pierwszej kolejności nie przedłużono 
umów: z pracownikami z agencji pracy, 
zleceń, czy na czas określony. Część ludzi 
przeszło na emerytury i w ich miejsce nie 
zatrudniano nowych, tak jak było to w latach 
ubiegłych. Niepewność i strach 
jest odczuwalna wśród załóg. 
Inwestycje, które miały być 
realizowane, w tym wpro-
wadzenie do produkcji nowych 
modeli samochodów również 
zostały odroczone w czasie. 
Mamy nadzieję, że sytuacja się 
ustabilizuje i już w przyszłym 
roku ludzie odetchną.
 W kwestii pomocy państwa 
to wiele firm skorzystało z dopłat 
do wynagrodzeń dla pracow-
ników z rządowych tarcz. Jednak 
jako związki uważaliśmy i nadal 
uważamy, że ta pomoc jest 
niewystarczająca i nie pobudzi 
sektora. Apelowaliśmy więc o 
wprowadzenie różnego rodzaju 
dopłat do zakupu nowych samo-
chodów. Niestety nie ma w tej 
kwestii porozumienia z rządem. 
Szkoda, bo zagraniczni inwestorzy widząc 
wsparcie rządu chętnej inwestują i rozwijają 
swoje biznesy. Inne kraje europejskie jak 
Francja, Niemcy, Hiszpania stosują takie formy 
pomocy i rynek samochodowy odradza się, co 
przekłada się również na fabryki w Polsce. 
Jednak nie można tu mówić o hura optymizmie.
 „MH”: Jak obecnie kształtuje się sytu-
acja firm branży motoryzacyjnej?
 St.Młynarczyk: Po zawieszeniu produ-
kcji na przełomie marca/kwietnia i niepoko-
jących informacjach ze świata, baliśmy się, że 
sytuacja ta może potrwać nawet do sierpnia. Na 
całe szczęście od drugiej połowy maja fabryki 
sukcesywnie wracały do normalnej pracy. 
Najpóźniej, bo w czerwcu wystartowały 
zakłady PSA Gliwice, Grupa FCA Poland  w 
Tychach i Bielsku Białej. Polskie firmy z 
branży automotive w większości kooperują ze 
światowymi producentami samochodów i to 
od nich jesteśmy uzależnieni. Jeżeli w Europie 
rynek się poprawia to i nasze fabryki to 
odczuwają, a ludzie mają pracę.
 Dla przykładu Tychy produkujące 
„500”-tkę, która jest światowym hitem i 
bardzo dobrze się sprzedaje, doczekała się 
również wersji hybrydowej i elektrycznej. 
Koncern w ten sposób wpisuje się w trend zero 
emisyjności. Zapotrzebowanie na produ-
kowaną w Polsce hybrydę stale rośnie. Mariaż 
Fiata z Chryslerem, a także z PSA przyczynił 
się również do wzrostu produkcji silników. 
 Firmy próbują odrabiać straty, choć 
moce wytwórcze nadal nie powróciły do tych 
sprzed marca, nie mówiąc już o roku 2019 czy 
2018.
 Średni spadek produkcji w Europie w 
miesiącach marzec i kwiecień to 50 proc. 
Patrząc na poszczególne państwa Unii 
Europejskiej największy spadek odnotowano 
we Włoszech 85 proc, w Hiszpanii 80 proc., 
we Francji 75 proc., czyli w państwach gdzie 
Covid 19 najbardziej dał się ludziom we znaki. 
Trochę lepiej jest w Niemczech i Polsce, gdzie 
spadek wyniósł około 40 proc. W ocenie 
ekspertów w najbliższych 2-3 latach nastąpi 

redukcja sprzedaży średnio ok. 30-40 proc., a 
recesja na rynku będzie głębsza i dłuższa 
aniżeli ta z okresu roku 2008-2009. 
 To mało optymistyczny scenariusz, 
choć jak słyszymy wiele państw Unii 
Europejskiej zamierza pobudzić swoje 
gospodarki dzięki pieniądzom z funduszu 
odbudowy. 
 Ogromny unijny budżet na lata 2021-
2027 wynoszący aż 1,1 biliona euro może 
pomóc w wychodzeniu z tego kryzysu.
 „MH”: Produkcja samochodów nadal 
jest znacznie ograniczona, jednak ludzie 
często pracują w nadgodzinach. 

 St.Młynarczyk: Jest to skutek zmniej-
szenia stanu załóg. Według naszych wyliczeń 
w najgorętszym okresie pracę w przemyśle 
automotive straciło około 5 tysięcy pracow-
ników, w tym w województwie śląskim około 
3 tysięcy. Jak już wspominałem są to głównie 
pracownicy agencyjni, tych rąk do pracy teraz 
brakuje. 

 W Tychach odeszło około 400 pracow-
ników, a na ich miejsce przyjęto zaledwie 130. 
To pokazuje skalę problemu, z którym 
przyjdzie się zmierzyć w najbliższych 
miesiącach. Dopóki popyt na samochody jest 
na niskim poziomie ludzie mogą i pracują w 
nadgodzinach. Jednak nie wyobrażam sobie 
sytuacji, gdy produkcja wróci do poziomu 
sprzed pandemii i nie będzie nowych 
pracowników. Na dzień dzisiejszy ludzie 
cieszą się, że wrócili do pracy, zarabiają, mogą 
utrzymać swoje rodziny. 
 „MH”: Jak Pan widzi najbliższą 
przyszłość i najważniejsze zadania związ-
ków zawodowych? 
 St.Młynarczyk: Najważniejszym 
zadaniem jest ochrona i zachowanie miejsc 
pracy. Drugi problem dotyczy podwyżek 
wynagrodzeń. Lockdown nastąpił w czasie, 
gdy w wielu zakładach rozpoczęto rozmowy o 
podwyżkach na rok bieżący. Z racji trudnej 
sytuacji i pandemii w większości z nich 
przerwano je. Pracownicy oczekują, że 
wysoka inflacja, którą obecnie odnotowujemy 
zostanie wyrównana podwyżkami. 
 Z jednej strony, wiemy że wszystko 
wokoło drożeje i ludzie zaczynają mieć 
problemy, ale z drugiej strony zdajemy sobie 
sprawę z sytuacji jaka panuje na motory-
zacyjnym rynku. Jako strona społeczna 
musimy wyważyć swoje oczekiwania i dojść 
do konsensusu z pracodawcami. 
 „MH”: Jako szef okręgu śląskiego 
Federacji reprezentuje Pan również sektor 
hutniczy. Jak Pan ocenia obecną sytuację 
tej branży? 
 St.Młynarczyk: Sytuacja hutnictwa jest 
uzależniona w dużej mierze od sytuacji w 
sektorze motoryzacyjnym, jak i budowlanym. 
Jeżeli w tych branżach odnotowuje się 
problemy, to automatycznie przekłada się to na 
sektor stalowy. 
 Europejskie hutnictwo od lat boryka się 
z problemami, głównie ze względu na 
światową nadprodukcję, ciągle rosnący import 
taniej stali z krajów trzecich, gdzie nie ma 

obostrzeń środowiskowych i nie płaci się za 
emisje CO2, a rządy dopłacają do produkcji 
stali. 
 Obecnie najważniejszym wyzwaniem 
stojącym przed branżą jest rynek mocy. 
Środowisko hutnicze wraz ze związkami 
zawodowymi, w tym z naszą Federacją 
apeluje do rządu o zawieszenie pobierania 
opłaty mocowej do końca 2021 roku i 
wypracowanie w tym czasie nowego 
mechanizmu jej naliczania. 
 Niestety na dzień dzisiejszy możemy 
pochwalić się tylko odroczeniem poboru 
opłaty z października 2020 na styczeń 2021. 

Według szacunków ekspertów ArcelorMittal 
Poland może zapłacić nawet 50 mln złotych 
opłaty mocowej. Tak duże dodatkowe 
obciążenia, przy jednoczesnym załamaniu 
rynku mogą doprowadzić do upadku firm. 
 Trzeba pamiętać, że już dziś produkcja 
stali w Polsce jest na granicy opłacalności ze 
względu na wysokie ceny energii elektrycznej. 

 D o d a t k o w e  o p ł a t y  
doprowadzą do pogłębienia się 
s ta lowego kryzysu.  Spadek 
produkcji hutniczej w Unii 
Europejskiej z miesiąca na miesiąc 
jest coraz większy. W Polsce od 
początku roku to 17 proc. Nie 
wiadomo, co dalej z wielkim piecem 
w Krakowie, który miał być 
ponownie uruchomiony w marcu 
bieżącego roku. Ludzie boją się, 
niektórzy wieszczą koniec huty. 
Władze ArcelorMittal Poland 
uspokajają, że nie ma ostatecznych 
decyzji, ale też sytuacja rynkowa nie 
pozwala na ponowne uruchomienie 
pieca i stalowni. Za kilka tygodni 
minie rok od wygaszenia części 
surowcowej w Krakowie. Pracow-
nicy odchodzą, bo nie widzą 
przyszłości w hucie. 
 Klimat wokół hutnictwa jest 

niesprzyjający. Ogłoszona przez Komisję 
Europejską strategia Europejskiego 
Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej 
potęgują problemy. 
 Przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen ogłosiła, że do 
przyszłego roku nowemu celowi zostaną 
podporządkowane wszystkie przepisy doty-
czące energii i klimatu. Obecna poprzeczka 
dla państw Unii została podwyższona i 
ograniczenie emisji może wynieść, nie jak 
pierwotnie zakładano 40 proc, a nawet 55 
proc. w stosunku do roku 1990. To ma  przy-
bliżyć nas do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do roku 2050. Jak w tych 
warunkach odnajdzie się hutnictwo? 
 Nie wiem czy politycy w Brukseli zdają 
sobie sprawę, że bez hutnictwa nie ma 
rozwoju. Silne państwo musi opierać się na 
przemyśle, a stal leży u podstaw Unii. Jeżeli 
sektor stalowy zniknie z mapy gospodarczej 
Europy, to problemy będą miały również 
inne branże, w tym także automotive. 
Dlatego tak ważnym jest, by silna Europa 
miała swoje hutnictwo, a nie uzależniała się 
od dostaw z zewnątrz. 
 „MH”: Sytuacja obydwu sektorów 
jest trudna, a znacznie pogorszyła ja 
pandemia koronawirusa. Nie sposób też 
przewidzieć jak będzie się kształtowała w 
najbliższej przyszłości.
 St. Młynarczyk: Niespodziewanie zna-
leźliśmy się w innej rzeczywistości i musimy się 
w niej odnaleźć. W naszej działalności 
związkowej oznacza to potrzebę zwiększonej 
aktywności w obronie zagrożonych interesów 
pracowniczych, prowadzenia konstruktywnego 
dialogu z pracodawcami, uwzględniającego 
aktualną sytuację i możliwości zakładów. 
 Najważniejszym zadaniem związków 
zawodowych pozostaje niezmiennie ochrona 
miejsc pracy.
 „MH”: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i życzę owocnej działalności związkowej.

  Rozmawiał:
Przemysław Szwagierczak 
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ŒRODOWISKOWE, ALE...

NAJWA¯NIEJSZA JEST OCHRONA MIEJSC PRACY
ROZMOWA „MH” ZE STANISŁAWEM MŁYNARCZYKIEM

PRZEWODNICZĄCYM ŚLASKIEGO OKRĘGU FEDERACJI ZZ METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE

 KGHM Polska Miedź S.A. i Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisały 
dodatkowy kontrakt indywidualny do obowią-
zującej umowy ramowej. Miedziowa spółka 
zwiększyła zamówienie na dostawy gazu ziem-
nego. Szacunkowa wartość podpisanego kon-
traktu wynosi ok. 190 mln zł.
 KGHM zdecydował o poszerzeniu dostaw gazu 
ziemnego od PGNiG o nowy punkt - Powierzchniową 
Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach na Dolnym Śląsku. 
Zostanie ona oddana do użytku w 2021 roku. W ramach 
realizowanej inwestycji KGHM powstanie system 
rurociągów i podajników, którego zadaniem będzie m.in. 
odzysk ciepła dla celów gospodarki energetycznej spółki.
 - Dzięki zapewnieniu paliwa gazowego dla 
Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w rejonie szybu 
GG-1 stwarzamy możliwość dostawy wody lodowej do 
wyrobisk górniczych zlokalizowanych na poziomie 
poniżej 1200 m w obszarze górniczym Głogów Głęboki 
Przemysłowy. Wprowadzona do umowy optymalizacja 
procesu zakupu gazu była dla KGHM priorytetem przy 
tak dużych ilościach gazu zużywanego w naszym 
procesie produkcyjnym – powiedział Marcin 
Chludziński prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A, 
dodając, że wartym podkreślenia jest okres negocjacji i 
wypracowania zapisów nowego kontraktu oraz aneksów 
do umowy ramowej i dziewięciu kontraktów indy-
widualnych, który przypadł na czas pandemii COVID-19. 
 Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński komentując podpi-
sany kontrakt powiedział: Jesteśmy dumni z poszerzenia 
współpracy z KGHM – jednym z największych producen-
tów miedzi na świecie oraz naszym wieloletnim strategi-
cznym klientem, który nieustannie rozwija swoją działal-
ność. W ten sposób wspólnie wspieramy rozwój polskiej 
gospodarki 
 Obie spółki wypracowały dodatkowe mechanizmy 
optymalizacji procesu zakupu i sprzedaży surowca, które 
zostały wprowadzone w postaci aneksów do 
obowiązującej umowy oraz kontraktów indywidualnych, 
zawartych między KGHM i PGNiG w 2017 roku. 
Podpisane wówczas porozumienia zakładają dostawy 
gazu ziemnego dla KGHM od PGNiG do 2033 roku.

W KGHM POLSKA MIED� SA

DODATKOWA UMOWA 
NA DOSTAWY GAZU

Zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach podczas którego działacze sektora automotive 

i branży hutniczej apelowali o szybką pomoc rządu. 

 18 września związkowcy „Sierpnia 80” z Huty 
Bankowa, Arcelor Mittal Oddziały Dąbrowa 
Górnicza, Chorzów i Kraków a także ze spółki Sanpro 
Synergy dołączyli do Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego. 
 Komitet został reaktywowany przez działające na 
Górnym Śląsku i oraz w Zagłębiu Dąbrowskim związki 
zawodowe ogłaszając jednocześnie pogotowie strajkowe w 
całym regionie i oflagowując siedziby górniczych spółek. 
To reakcja na plany zamykania kopalń i likwidacji tysięcy 
miejsc pracy, nie tylko w górnictwie, ale także w innych 
wrażliwych branżach jak hutnictwo czy energetyka – 
czytamy w komunikacie związkowców.
 Solidarność wezwała do ogłoszenia pogotowia 
strajkowego energetyków. Podjęte kroki uzasadniono 
„zagrożeniem dalszego 
funkcjonowania branży 
energetycznej i górniczej 
oraz  bezpieczeństwa 
energetycznego państwa".
 Działacze zarzucają 
rządowi, że z jednej strony 
deklaruje wolę dialogu, a z 
drugiej podejmuje decyzje 
zmierzające do szybkiego 

 ArcelorMittal w roku ubiegłym ogłosiło, że do 
roku 2030 zmniejszy swoje emisje o 30 proc., a do 
roku 2050 stanie się węglowo neutralnym 
producentem stali. Po ogłoszeniu przez Komisję 
Europejską planu klimatycznego 2030 Climate 
Terget Plan koncern podtrzymał swoje stanowisko 
zaznaczając, że może zaostrzyć swoje plany 
klimatyczne pod warunkiem unijnego wsparcia. 
Swoje oczekiwania ArcelorMittal zawarł w 4 
punktach.
 Pierwszym i najważniejszym w obecnej trudnej 
sytuacji sektora stalowego jest szybkie wprowadzenie 
Carbon Border Adjustment, czyli granicznej opłaty 
wyrównawczej. Branża stalowa liczyła, że od początku 
przyszłego roku taka opłata zostanie wprowadzona i 
zacznie obowiązywać.
 Drugi warunek to zapewnienie dostępu do odpo-
wiedniej ilości „przystępnej cenowo” energii ze źródeł 
odnawialnych. Plany dalszego zwiększenia udziału OZE 
w unijnym miksie energetycznym poprzez ułatwienie 
krajom członkowskim współpracy i wdrażania nowych 
projektów to zdaniem ArcelorMittal dobre strony planu 
Komisji Europesjskiej.
 Trzecim to dostęp do stabilnego finansowania 
niskoemisyjnej produkcji stali. Władze ArcelorMittal 
mają nadzieję na przyjęcie jego wniosków o 
dofinansowanie w ramach Funduszu Innowacji ETS.
 Ostatnim czwarty to przyspieszenie przechodzenia 
unijnej ekonomii w kierunku gospodarki obiegu 
zamkniętego, a co za tym idzie zintegrowanie unijnej 
polityki klimatycznej i surowcowej, co miałoby 
wzmocnić patrzenie na materiały z perspektywy cyklu 
życia i ich ponownego wykorzystania. 



LICZYMY NA POPRAWÊ KONIUNKTURY!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM ŁATKĄ PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.
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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
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 Pomimo pewnych trudności nie zaprzestaliśmy 
inwestycji. W I półroczu 2020 roku wydaliśmy na nie ponad 
11 mln złotych. W segmencie dystrybucji kończymy 
budowę nowoczesnego magazynu wysokiego składowania 
w Katowicach, dzięki czemu zwiększymy wydajność 
i powiększymy powierzchnię magazynową. Pozwoli to nam 
na zwiększenie udziału Grupy na rynku dystrybucji stali.
 W I kwartale bieżącego roku zakończyliśmy również, 
rozpoczęte w 2018 roku, inwestycje w spółce KOLB, gdzie  
rozbudowaliśmy halę produkcyjną, zakupiliśmy i zmoder-
nizowaliśmy maszyny. Zrealizowane inwestycje pozwoliły 
na zwiększenie możliwości wytwórczych w zakresie 
konstrukcji maszynowych, które charakteryzują się wyższą 
marżą, w porównaniu do marż osiąganych na konstrukcjach 
budowlanych. 

 Natomiast w segmencie infrastruktury nakłady w I 
półroczu 2020 roku wyniosły 1 mln 680 tysięcy złotych i 
związane były głównie z oddziałem w Zabrzu.
 Dzięki zakupowi maszyn niezbędnych do budowy 
gazociągów DN1000 poszerzyliśmy swoją ofertę. 
Natomiast w IZOSTAL-u zakupiliśmy nowe maszyny i 
urządzenia, dokonaliśmy kolejnej modernizacji linii 
produkcyjnej oraz rozbudowaliśmy budynek admi-
nistracyjny. Wszystkie te inwestycje są konsekwencją 
długofalowej strategii Grupy. 
 Zgodnie z opracowanym przez Gaz-System S.A. 
„Krajowym Dziesięcioletnim Planem Rozwoju Systemu 
Przesyłowego na lata 2020-2029”,  w Polsce do 2029 roku 
powstanie ponad 3 tysiące km nowych gazociągów. Po 
zakończeniu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, 
na znaczeniu zyskiwać będą również  zadania remontowo-
modernizacyjne. Jesteśmy do tego przygotowani i mamy 
nadzieję na udział w tych inwestycjach, których łączna 
wartość w latach 2020-2029 to ponad 14,6 mld zł. 
 „MH”: A co z rynkiem hutniczym, z którego wyrosła 
Grupa?
 J.Bernhard: Wahania koniunktury na rynku wyrobów 
hutniczych i związana z tym zmienność cen oraz spadek 
popytu na stal jest wpisana w codzienną działalność 
Stalprofilu. Największy wpływ na wyniki segmentu 
stalowego ma stan gospodarki polskiej oraz krajów Unii 
Europejskiej. Rok 2020 charakteryzuje się pogorszeniem 
koniunktury, co przekłada się na wyniki dystrybutorów i 
producentów stali. 
 Za spadki cen w dużej mierze odpowiada utrzymująca 
się globalna nadprodukcja stali. Do tego dochodzi problem 
spadku konkurencyjności unijnego hutnictwa, szczególnie 
w stosunku do gospodarek azjatyckich i południo-
woamerykańskich. Szansą na ustabilizowanie rynku 
unijnego są zapowiadane mechanizmy ochronne w postaci 
ceł antydumpingowych, czy podatku od śladu węglowego. 
 Nie możemy również zapominać o nowym ryzyku, 
którego wpływ na globalną gospodarkę jest obecnie trudny 
do oszacowania. Mam tu na myśli pandemię koronawirusa i 
jej przebieg w kolejnych miesiącach. COVID 19 już 
przyczynił się do znacznego spowolnienia światowego 
handlu i pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw. Efektem 
tego jest obniżony: popyt i wzrost gospodarczy w świecie i 
w Polsce. 
 Stalprofil jest przygotowany na czas ewentualnej 
dekoniunktury. Dysponujemy odpowiednimi zasobami 
kapitałowymi i bogatą, ciągle poszerzaną, ofertą handlową. 
Funkcjonowanie w warunkach zmiennej koniunktury na 
rynku stali to dziś wyzwanie, któremu musimy sprostać.
 „MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.

Przemysław Szwagierczak

CIĄG DALSZY  ZE STR.1

CZAS TRUDNYCH

  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 

DOKOŃCZENIE ZE STR.3

 WYZWAÑ

 Już za dwa tygodnie, w dniach 
od 14 do 16 października 2020 
roku, na terenie Targów Kielce 
odbędą się XXIII Między-
narodowe Targi Technologii dla 
Odlewnictwa - METAL, XVI 
Międzynarodowe Targi Mate-
riałów i Produktów Metali 
Nieżelaznych - ALUMINIUM & 
N O N F E R M E T,  I V  Ta r g i  
Recyklingu Metali Nieżelaznych – 
RECYKLING oraz II Targi 
Obróbki Cieplnej Metali - HEAT 
TREATMENT.
 Do Kielc od lat przyjeżdżają firmy z 
całego świata, a samo wydarzenie zyskało 
miano pomostu pomiędzy Wschodem a 
Zachodem. To właśnie podczas tych 
czterech imprez targowych nawiązywane są 
kontakty biznesowe o wymiarze globalnym. 
Spotkania branży odlewniczej, metali 
nieżelaznych i recyklerów stanowią okazję 
do rozmowy z najlepszymi specjalistami. 

 Targi METAL odbywające się w cyklu 
dwuletnim, wraz z towarzyszącymi im 
wystawami: Aluminium&Nonfermet, 
Recykling oraz Heat Treatment od ponad 20 
lat wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
naszych kontrahentów. Podczas tegorocznej 
edycji imprezy nie zabraknie najnowszych 
technologii, maszyn i urządzeń, które na co 
dzień wykorzystywane są w branży 
odlewniczej. 
 W przestrzeniach targowych spotykają 
się najwięksi międzynarodowi gracze, od 
dawna funkcjonujący w tej dziedzinie 
gospodarki. „Przemysłowa Jesień” to 
miejsce spotkań przedstawicieli różnych 
gałęzi przemysłu: sektora odlewniczego, 
maszynowego i elektromaszynowego, 
hutniczego, stoczniowego, zbrojeniowego, 
robotyki i automatyki, motoryzacji oraz 
przemysłu lotniczego. Przyjeżdżają oni do 
Kielc z najdalszych zakątków świata. Od lat 
parterami wydarzenia w Targach Kielce są 
liczące się w branży zagraniczne 
organizacje odlewnicze. 
 Ostatnie jesienne wystawy Metal, 
Aluminium&Nonfermet i Recykling 
okazały się rekordowe. Na blisko 10.000 
metrów kwadratowych zaprezentowało się 
ponad 300 wystawców z 28 krajów świata. 
Po raz pierwszy do Kielc przyjechali goście 
z Korei Południowej, Hong-Kongu, Turcji, 
Gruzji i Serbii. 

 Podczas tegorocznych targów firmy 
będą oferować nowe technologie, 
nowoczesne maszyny i urządzenia 
wykorzystywane w przemyśle metali 
nieżelaznych, a także surowce, komponenty 
i materiały stosowane do procesów 
metalurgicznych. Nie zabraknie również  

producentów odlewów ciśnieniowych ze 
stopów aluminium i  cynku oraz 
przedsiębiorstw związanych z przetwór-
stwem i recyklingiem metali nieżelaznych, 
w tym miedzi, cynku, ołowiu, aluminium, 
czy metali szlachetnych.
 Udział w wydarzeniu biorą, m.in. firmy 
przetwarzające złom, dostarczające 
specjalistyczne maszyny do recyklingu, 
urządzenia, środki transportu, środki 
zabezpieczenia ekologicznego, czy apa-
raturę kontrolno-pomiarową. Na stoiskach 
prezentowane są techniki rozdziału i 
przygotowania do przerobu surowców 
wtórnych, odpadów, złomów i innych, 
przerób metodami piro- i hydro-
metalurgicznymi, urządzenia do przet-
wórstwa i recyklingu metali nieżelaznych, 
urządzenia peryferyjne, maszyny, 
urządzenia i środki transportu, zakłady 
metalurgiczne, odlewnie, nowe technologie 
i nowe produkty, energetyka procesów, 
odzysk ciepła oraz organizacja i ekonomika 
recyklingu.
 W okresie pandemii organizatorzy 
zapewniają szczególne środki bezpie-
czeństwa. Na terenie targów w Kielcach 
zamontowanych jest 8 wielofunkcyjnych 
kabin, w których znajdują się punkty 
indywidualnej kontroli sanitarnej. Mobilne 
kabiny diagnostyczno-prewencyjne wypo-
sażone są w funkcje mierzenia temperatury 

oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. 
dekontaminacji, która polega na wejściu do 
kabiny i zrobieniu pełnego obrotu z 
uniesionymi rękoma. 
 Jest to absolutnie bezpieczne, dlatego, 
że do odkażania wykorzystywany jest 
system mikrozraszania, dzięki czemu 

powstaje sucha mgła. Urządzenie w ciągu 
kilkunastu sekund pozbawia wirusów i 
bakterii obecnych na ubraniu i obuwiu. 
 Nie zabraknie również innych środków 
bezpieczeństwa takich, jak m.in.: regularna 
dezynfekcja często dotykanych elementów 
infrastruktury, tj.: klamki, poręcze, 
balustrady, blaty, stoliki, pojemniki z 
płynem dezynfekującym czy punkty 
sprzedaży maseczek, rękawiczek i płynów 
antywirusowych przed wejściami do 
terminali. 
 Podczas trwania „Przemysłowej 
jesieni” na terenie targów Kielce organi-
zatorzy będą przypominać o zachowaniu 
odpowiedniego dystansu.
 Na podstawie restrykcji sanitarnych 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
wytycznych Światowej Organizacji Zdro-
wia - WHO, w pawilonach Targów Kielce 
jednocześnie może przebywać 2400 osób. 
Nie ma zatem obaw, że zarówno wystawcy, 
jak i zwiedzający będą musieli oczekiwać 
w kolejkach przed wejściem do obiektów.
 Jak zapewniają organizatorzy udział 
w targach to doskonała okazja, aby 
zapoznać się z najnowszymi trendami i 
nowinkami technicznymi w branży, a 
także nawiązać lub zacieśnić współpracę. 
 Kolejna edycja targów METAL, 
pomimo pandemii zapowiada się 
interesująco.

PRZEMYS£OWA JESIEÑ ZAWITA DO KIELC

Podczas ostatniej edycji targów Metal prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń
 podpisał z Chińskim Stowarzyszeniem Odlewniczym umowę gwarantującą 

kieleckiemu ośrodkowi wystawienniczemu, a także polskim firmom 
udział w najważniejszych azjatyckich targach odlewniczych.

TARGI METAL, ALUMINIUM&NONFERMET, RECYKLING I HEAT TREATMEN ZAPRASZAJ¥

Od 1 września pracownicy CMC Poland 
będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. 
Jak wynika  z podpisanego porozumienia 
płacowego wynagrodzenie będzie wyższe 
o 150 złotych brutto. Wzrośnie również 
dodatek brygadowy o 20 zł miesięcznie i 
dodatek zmianowy o 10 zł, co gwarantuje 
regulamin wynagradzania - wzrost o 
wysokość inflacji.
               Jak podkreśla Marek Kijas 
przewodniczący Międzyzakładowego 
Samorządnego Niezależnego Związku 
Zawodowego Pracowników CMC Poland 
Sp. z o.o. i Spółek: zaproponowane przez 
zarząd podwyżki płac nie rekompensują 
inflacji z jaką na każdym kroku się 
spotykamy. Od nowego roku czekają nas 
kolejne podwyżki m.in. prądu. Naszym 
zdaniem, biorąc pod uwagę wyniki 
finansowe CMC Poland i wypracowany 
duży zysk, podwyżki powinny być wyższe. 
Pierwsza propozycja prezesa była w ogóle 
nie do przyjęcia. 70 złotych uznaniowo? 
Straszenie pracowników kryzysem jest nie 
fair, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
na rynku nie jest łatwo. Pomimo to 
pracujemy i przynosimy właścicielowi 
zyski. W czasie lockdownu i pierwszej fali 
pandemii z jaką przyszło się nam zmierzyć 
w pierwszej połowie roku nasza huta 
funkcjonowała bez większych problemów. 
Wypracowaliśmy system rotacji 
pracowników, tak by unikać większych 
skupisk i nie narażać ich na ewentualne 
zarażenie. Wyzwaniem była praca w tych 
warunkach za którą pracownicy 
spodziewali się godziwego 
wynagrodzenia. Od paru lat nie 

otrzymujemy również premii z zysku. 
Takowe są wypłacane tylko i wyłącznie 
pracownikom kontraktowym i kadrze 
menedżerskiej. To nie jest w porządku 
wobec ludzi, którzy ciężko pracują 
każdego dnia na swych stanowiskach w 
hucie. Dlatego też obecne podwyżki o 150 
złotych brutto uważam za 
niewystarczające. Szkoda, że zarząd nie 
widzi zaangażowania i nie docenia ludzi 
pracy. A jeszcze kilka lat temu dewizą 
CMC było właśnie  dobro każdego 
pracownika. Jak trzeba walczyć o hutę, o 
ceny energii elektrycznej to wówczas 
związki zawodowe są potrzebne, ale jeżeli 
walczymy o pracownika i godne warunki 
życia to jesteśmy traktowani jak zło 
konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że bez 
ludzi nie byłoby huty – mówi 
przewodniczący Marek Kijas.
CMC Poland to zakład z ponad 120 letnią 
tradycją hutniczą, produkujący wyroby 
długie gorącowalcowane w oparciu w 
wsad pochodzący z własnej stalowni 
elektrycznej, która jest jedną z 
najnowocześniejszych w Europie. Przed 
hutą stoi wyzwanie związane z jednej 
strony z rynkiem mocy i rosnącymi cenami 
energii elektrycznej, z drugiej z tzw. luką 
pokoleniową. Jak podkreśla jej prezes 
Jerzy Kozicz w najbliższych  10 latach 
CMC Poland będzie potrzebować prawie 
tysiąc nowych pracowników.
- 500 osób odejdzie na emeryturę. Oprócz 
osób na ich miejsce potrzebnych będzie 
kolejnych 300, w związku z nową 
inwestycją CMC Poland. Przewidujemy 
też dalszy rozwój. Osoby do pracy chcemy 

znaleźć głównie w Zawierciu i okolicach. 
W 80 procentach potrzebujemy ludzi ze 
średnim wykształceniem technicznym, a 
nie po studiach. Dlatego włączamy się w 
tworzenie klas patronackich – mówił na 
łamach „GW-Katowice” prezes Kozicz.
Zawierciańska huta ma już pierwsze 
sukcesy w tym zakresie. Pierwsi uczniowie 
klasy patronackiej o kierunku technik 
mechanik, w zeszłym roku ukończyli 
naukę w Zespole Szkół im. J. Bema w 
Zawierciu. Dziewięcioro z nich podjęło 
pracę w hucie i zostało ambasadorami 
tegorocznej kampanii: „Bądź kimś. 
Technikum daje więcej”, dzięki której 
CMC zamierza pozyskać przyszłe 
pokolenia hutników.  

 Oficjalnym powodem zmiany siedziby 
spółki jest chęć wspomożenia lokalnej 
gospodarki i zostawianie większej części 
podatków w Rosji.  Nieoficjalnie takiej 
zmiany zażyczyły sobie rosyjskie władze. 
Kreml pod rządami  prezydenta Władimira 
Putina zachęcał firmy, działające w Rosji, 
aby swoje siedziby miały na miejscu. Dzięki 
temu władze mogą lepiej kontrolować je.  W 
tle jest również sprawa zatrudnionego przez 
Olega Deripaskę – założyciela koncernu 
Rusal, byłego szefa sztabu wyborczego 
prezydenta Donalda Trumpa, który został 

skazany między innymi za nielegalne 
lobbowanie na rzecz obcego państwa, a 
także przestępstwa podatkowe. Do tego 
dochodzą sankcje amerykańskie nałożone 
na Olega Deripaskę za ingerencje w wybory 
prezydencie w 2016 roku. 
 Zdaniem ekspertów, poza kwestiami 
podatkowymi zmiana siedziby Rusala 
niewiele zmienia. Firma nadal będzie 
produkowała około 2 mln ton aluminium 
rocznie, zatrudniając około 64 tys. osób. Udział 
rosyjskiej spółki w światowej produkcji 
aluminium wynosi około 3-4 proc..

 Specjalne regiony administracyjne mają 
na celu przyspieszenie rozwoju społeczno-
gospodarczego znajdujących się wokół nich 
miejscowości i obszarów. Z założenia mają 
to być także lokalizacje prestiżowe.

DUŻA STRATA
 I półrocze 2020 dla rosyjskiego 
koncernu nie było dobre. Rusal odnotował 
stratę w wysokości 124 mln dolarów, a 
EBITDA spadła o ponad połowę do 219 mln 
dol. Zmniejszyły się również przychody 
firmy z 4,7 mld dol. w pierwszej połowie 
ubiegłego roku, do 4 mld dol. w pierwszych 
sześciu miesiącach roku obecnego.
 - Powodem takich wyników jest spadek 
ceny aluminium na Londyńskiej Giełdzie 
Metali o 12,8 proc., do 1,5 tys. dol. za tonę z 
1,8 tys. dol. rok wcześniej. Spadek cen 
został częściowo złagodzony przez 
obniżenie kosztów produkcji do 1,5 tys. dol. 
z 1,6 tys. dol., osłabienie rubla oraz spadek 
cen ropy. Jednak zysk netto w wysokości 
625 mln dol. w pierwszej połowie 2019 roku 
został zastąpiony stratą w wysokości 124 
mln dol. – poinformował w  komunikacie 
podsumowującym półrocze koncern.

Jeden z największych producentów aluminium w świecie rosyjska spółka Rusal 
przenosi swoją siedzibę z Jersey do specjalnego regionu administracyjnego w 
Obwodzie Kaliningradzkim. Nowa siedziba będzie zarejestrowana na Wyspie 
Październikowej. Specjalna strefa ekonomiczna została powołana decyzją władz 
rosyjskich w 2018 roku.

S£ABE PÓ£ROCZE 
I ZMIANA SIEDZIBY SPÓ£KI

RUSAL PRZY POLSKIEJ GRANICY

Jerzy Bernhard podczas tegorocznego Kongresu: 
W system dystrybucyjny uderza sukcesywny 

spadek cen na wyroby hutnicze. 



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

 
 W obronie stoczni zorga-
nizowali w dniu 22 września w 
Warszawie przed siedzibą Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej mani-
festację w obronie zakładu i 

miejsc pracy, żądając zaprzes-
tania dzielenia pracowników na 
„gorszych” ze Świnoujścia i 
„lepszych” ze Szczecina i 
rozwoju obu stoczni dla dobra 
całej gospodarki .
 Zdaniem związkowców 
podjęte decyzje doprowadzą do 
utraty pracy przez ponad 200 
stoczniowców ze Świnoujścia, bo 
nie do przyjęcia jest dla nich 
propozycja codziennego dojazdu 
do szczecińskiego oddziału 
stoczni. 
 Przybyłych do Warszawy 
serdecznie powitał przewod-
niczący Federacji Związków 
Zawodowych Metalowców i 
Hutników w Polsce Mirosław 
Grzybek. Wśród pikietujących 
stoczniowców byli również 
hutnicy z małopolskiego i 
śląskiego okręgu Federacji, 
wiceprzewodniczący Ogólno-
polskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych Piotr 
Otrowski oraz posłowie Lewicy: 
Daria Gosek-Popiołek  i  
Dariusz Wieczorek, którzy 
zasiadają w sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.  

 Przewodniczący Mirosław 
Grzybek przedstawił sytuację 
stoczni w Świnoujściu, która ma 
zostać zamknięta, a jej majątek 
przeniesiony do Szczecina. 
 - Jesteśmy tu, by stanowczo 
zaprotestować i powiedzieć nie 

takim planom restrukturyzacji. 
Żądamy wycofania decyzji o 
sprzedaży terenów, na których 
dziś funkcjonuje stocznia Gryfia 
w Świnoujściu. Nie pozwolimy 
na utratę ponad 200 miejsc pracy. 

Chcemy równego traktowania 
obu oddziałów. Jako związkowcy 
popieramy budowę suchego doku 
w Szczecinie, ale nie kosztem 
Świnoujścia. Oczekujemy, że 
szumnie zapowiadana odbudowa 
przemysłu stoczniowego wresz-
cie nastąpi. Pamiętamy jak 23 
lipca 2017 roku premier Mateusz 

Morawiecki wraz z ministrem 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Markiem Gróbar-
czykiem wbijali gwóźdź w stępkę 
pod budowę polskiego promu 
pasażersko-samochodowego, 
który miał być ratunkiem dla 

stoczni – mówił przewodniczący.
 Aneta Stawicka przewod-
nicząca Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Stoczni 
Gryfia w Świnoujściu odczytała 
symboliczną mowę pogrzebową, 

w której stwierdziła, że zakład był 
przez długie lata matką, która 
przygarniała stoczniowców, 
dając poczucie bezpieczeństwa, 
oparcie życiowe i stabilizację.
 - W przeciwieństwie do naszej 
starszej siostry, która przez lata 
prowadziła hulaszczy tryb życia – 
nie oszczędzała, nie dbała o 

majątek, my stoczniowcy ze 
Świnoujścia oszczędzaliśmy i 
inwestowaliśmy mając nadzieję i 
przekonanie, że przemysł stocz-
niowy jest ważnym ogniwem 
polskiej gospodarki. Choroba 
przyszła w 2012 roku, a upadek 
zaczął się we wrześniu 2013, gdy 
podano nam lekarstwo pod 
nazwą polityka. Dzielnie walczy-
liśmy, ale 28 lipca zarząd podjął 
decyzje o zaprzestaniu leczenia, 
by naszym kosztem zachować 
stocznię w Szczecinie – mówiła w 
bardzo emocjonalnym wystą-
pieniu Aneta Stawicka.
 Następnie głos zabrał wice-
przewodniczący Ogólnopols-
kiego Porozumienia Związków 
Zawodowych Piotr Ostrowski, 
który podziękował wszystkim 
związkowcom za przyjazd do 
Warszawy w tym trudnym, 
pandemicznym czasie, gdzie 
organizacja manifestacji nie jest 
łatwym zadaniem. 
 - Obecny rząd obiecywał i 
mamił nas odbudową potęgi 
stoczniowej. Przez pięć lat nie 
zrobiono nic. Ta symboliczna 
trumna pokazuje w jak trudnej 
sytuacji jest dziś Gryfia w 
Świnoujściu. Nie pozwolimy na 
utratę miejsc pracy.
 Po wystąpieniach  przewo-
dniczący Mirosław Grzybek w 
towarzystwie m.in. przewo-
dniczącej Anety Stawickiej i 
wiceprzewodniczącego Piotra 
Ostrowskiego weszli do mini-
sterstwa, by przekazać petycję 
ministrowi Markowi Gróbar-
czykowi. Pomimo iż był on 
obecny nie wyszedł do pikie-
tujących, a w jego imieniu petycję 
odebrał dyrektor Maciej Sty-
czyński.                                 (PS)

»     «MH str.6

 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. 

MIÊDZYNARODOWE WIRTUALNE TARGI
 

 W ostatnim czasie górnictwo przeżywa kryzys, 
potęgowany dekarbonizacyjnymi działania Unii, a 
także nagły wybuch pandemii SARS-CoV-2. 
Dodatkowo, całą sytuację wciąż zaogniają głosy 
obrońców klimatu, a przecież współczesne górnictwo 
zdecydowanie różni się od pierwotnego m.in. dzięki 
coraz to nowszym technologiom. Aby odmienić 
postrzeganie górniczego sektora gospodarki 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje 
Wirtualne Międzynarodowe Targi Górnictwa 
VIMMEX 2020. 
 Podziemny świat kosmicznych technologii nie jest już 
wyłącznie sloganem reklamowym, wykorzystywanym 
przez branżę. Z roku na rok to hasło coraz lepiej opisuje 
górniczą codzienność. Producenci maszyn i urządzeń 
górniczych, a co za tym idzie – również zakłady wydo-
bywcze, sięgają po najnowocześniejsze materiały i tech-
nologie – mówi Janusz Olszowski prezes Izby. 
 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, która od blisko 
30 lat wspiera interesy polskiej branży wydobywczej, a w 
czasie światowego lockdownu podejmuje szereg działań, 
mających na celu wsparcie swoich członków jest 
pomysłodawcą Wirtualnych Międzynarodowych Targów 
Górnictwa VIMMEX 2020, które odbędą się w dniach 17-19 
listopada 2020. Ich celem jest wsparcie promocji przemysłu 
okołogórniczego. To pierwsze takie wydarzenie na świecie 
poświęcone branży górniczej, w którym wezmą udział 
globalni producenci maszyn i urządzeń górniczych, a także 
zakłady wydobywcze korzystające z najnowocześniejszych 
materiałów i technologii. 
 Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym 
Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Marszałka 
Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, 
Prezydenta stowarzyszenia EURACOAL Tomasza Rogali 
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki 
Wrocławskiej. 

EUROPEJSKA P£ACA MINIMALNA

   DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Manifestacja przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w obronie stoczni w Świnoujściu.

 
 Tego niestety można się było 
spodziewać, gdyż polityka kolejnych 
rządów nie zmierzała do rozwiązania 
narastającego problemu, ale tworzeniu 
miraży, zapewnianiu górników, że 
węgiel długo jeszcze będzie podstawą 
energetyki, nie liczeniu się z twardą 
rzeczywistością ekonomiczną. Byłoby 
krzywdzącym oskarżanie za ten stan 
rzeczy jedynie rządu PiS, bo grzech 
zaniechania jest udziałem poprzednich 
ekip, nie wyłączając SLD, PSL i PO. 
Program transformacji powinien 
powstać i być wdrażany dużo wcześniej, 
a wówczas i koszty społeczne byłyby 
łatwiejsze do poniesienia. Bo proces 
odchodzenia od węgla jest nieuchronny.
 Przed rokiem rząd ogłosił plan dla 
energetyki. Obecna jego wersja  zakłada 
szybsze odchodzenie od węgla jako 
podstawowego surowca do produkcji 
prądu. Jego udział wynosi dziś około 70 
proc., w okresie dekady ma być 
zmniejszony do 37 proc., a w 2040 roku do 
11 proc., gdy według ubiegło-rocznego 
projektu miałoby to być 28 proc. Postęp 
jest więc bardzo znaczący, a w dodatku 
węgiel ma być do tego czasu całkowicie 
wycofany ze spalania w domowych 
piecach. W obecnie zaprezentowanym 
planie nie uwzglę-dniono budowy kopalni 
węgla brunatnego Złoczew, która stanowić 
miała podstawę dla przedłużenia 
działalności elektrowni w Bełchatowie.
 Głównymi filarami nowego syste-
mu energetycznego w naszym kraju mają 
być farmy wiatrowe na morzu i energetyka 
jądrowa, na których rozwój przewidziano 
łącznie 280 mld złotych. W 2030 roku z 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ma 
pochodzić co najmniej 23 proc. energii, a 

zielone inwestycje pomogą stworzyć 300 
tys. nowych miejsc pracy.
 Plan zakłada uruchomienie w 2033 
roku pierwszego bloku elektrowni 
jądrowej o mocy 1-1,6 GW, a docelowo 
sześciu bloków. Udział gazu w miksie 
energetycznym w 2030 roku ma wynieść 
17 do 33 proc. A tak właściwie to w tej 
sprawie nic konkretnego nie wiadomo 
poza tym, że trwają jakieś rozmowy ze 
Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym 
prezydent Andrzej Duda podczas 
wizyty u prezydenta Donalda Trumpa.
 Podczas Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu minister klimatu Michał 
Kurtyka powiedział: Przed nami trans-
formacja, która spowoduje, że w 2030 
roku jedna na trzy megawatogodziny 
zużywanej energii w Polsce to będzie 
energia zielona. Rozwijając odnawialne 
źródła energii i kładąc jeszcze większy 
nacisk na termomodernizację budyn-
ków mamy szanse na ogromne inwes-
tycje i utworzenie 300 tysięcy miejsc 
pracy (…) W planach mamy elektry-
fikację kolejnych sektorów ciepłownic-
twa i transportu. Chcemy w latach 2030- 
2040 zrezygnować z najbardziej 
zanieczyszczających powietrze paliw w 
ogrzewnictwie indywidualnym. 
Natomiast transport publiczny w mias-
tach powyżej 100 tys. mieszkańców 
będziemy zmieniać na zeroemisyjny. 
Paliwem przejściowym na drodze do 
unijnej zeroemisyjności będzie gaz i to 
nie tylko ziemny, ale pozyskiwany dzięki 
nowym technologiom.
 Jerzy Kwieciński prezes Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa poinformował, że wspólnie z 
PKN Orlen podejmują realizację 
potężnego programu biometanowego i 

wchodzą w technologie wodorowe. 
Inwestycje w tym obszarze zapowiada 
również Grupa Lotos.
 Podczas Forum podkreślano, że 
następuje wyraźna zmiana świadomości 
konsumentów i przedsiębiorców, o 
czym świadczy boom na rynku 
instalacji fotowoltaicznych. Sprawą 
fundamentalną pozostaje teraz zdecy-
dowane wsparcie nowej strategii, a po 
jej zatwierdzeniu mocne inwestowanie.
 Eksperci pozytywnie oceniają 
nowy program, który wpisuje się w 
unijną politykę Zielonego Ładu, choć 
Polska nie sprecyzowała daty osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. Ekolodzy 
natomiast mają znacznie większe 
oczekiwania, zwłaszcza, że Unia 
zamierza podwyższyć cele redukcji 
emisji. Polska jest wśród siedmiu państw 
UE, które - choć mają być największymi 
beneficjentami Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji - nie planują odejść od 
węgla do 2030 roku. Są to obok nas: 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, 
Rumunia i Słowacja.
 Strona społeczna jednoznacznie 
krytycznie ocenia nowy program poli-
tyki energetycznej. Najbardziej rady-
kalny w tej ocenie był przewodniczący 
Sierpnia 80 Bogusław Ziętek: Ten plan 
wygląda katastrofalnie. Tak szybka 
zmiana systemu energetycznego jest 
nieodpowiedzialna i oznacza likwidację 
wielu kopalń w najbliższych kilku 
latach (…) Wygląda na to, że rząd PiS 
całkowicie uległ presji Unii Euro-
pejskiej. Gdy dochodzili do władzy, 
zarzekali się, że będą bronić polskiego 
górnictwa. Teraz będą musieli ponieść 
konsekwencje niespełnionych obietnic i 
zmierzyć się z gniewem ludzi na Śląsku.

 Bogusław Hutek przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Polskiej Grupie 
Górn icze j ,  w  wywiadz ie  d l a  
„Solidarności Górniczej” stwierdził: 
My nie wiemy, co zamierza rząd i do 
kiedy chce zlikwidować kopalnie wydo-
bywające węgiel energetyczny - bo o 
tym, że zamierza, jestem przekonany na 
100 procent. Jeśli usłyszymy, że 
obowiązuje derogacja, czyli wyłączenie 
Polski z obowiązku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w roku 2050 i 
przesuniecie tego terminu dla Polski na 
rok 2060, będziemy mogli przystąpić do 
pracy nad rozsądnym planem pozwa-
lającym przeprowadzić cały ten proces 
tak, aby w jak najmniejszym stopniu 
zaszkodził on ludziom - pracownikom 
Polskiej Grupy Górniczej i innych 
spółek węglowych, górniczym rodzi-
nom i mieszkańcom Górnego Śląska.
 Jak można było oczekiwać premier 
Mateusz Morawiecki do Katowic nie 
przyjechał. Wcześniej rzecznik rządu 
stwierdził, że najpierw trzeba wspólnie 
wypracować propozycje rozwiązań. 
Przybyła natomiast delegacja z wice-
ministrem aktywów państwowych 
Arturem Soboniem, którego premier 
mianował pełnomocnikiem rządu ds. 
transformacji spółek energetycznych i 
górnictwa węgla kamiennego.
 Kilkudniowe rozmowy w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
odbywały się pod olbrzymią presją,  bo w 
tym czasie w kopalniach pod ziemią 
strajkowało kilkuset górników. 
 Najważniejszym punktem spornym 
była data odejścia od węgla. Strona 
rządowa określała ją na rok 2050, zaś 
związkowa na rok 2060. Po niespełna 
tygodniowych rozmowach udało się 
osiągnąć kompromis, a datą graniczną ma 
być rok 2049. Transformacja górnictwa, 
podobnie jak w Niemczech, ma być 
rozłożona na kilkadziesiąt lat, a górnicy 
likwidowanych kopalń zapewnioną 
pracę w innych zakładach lub kilku-
letnie odprawy. 

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz pozytywnie ocenił 
porozumienie, które oznacza de facto 
zgodę na likwidacją polskiego 
górnictwa. Najważniejsze, że nikt 
pracujący na kopalniach nie straci pracy. 
Podziękował również górnikom, którzy 
pod ziemią  z determinacją walczyli o 
miejsca pracy. 
 Premier Mateusz Morawiecki w 
internecie napisał: Wielokrotnie podkre-
ślałem, że Śląsk jest dla mnie regionem 
szczególnym. Tym bardziej cieszy mnie 
dzisiejsze porozumienie z przedsta-
wicielami branży górniczej, które śmiało 
można nazwać przełomowym. Było ono 
możliwe dzięki temu, że po obu stronach 
negocjacyjnego stołu siedzieli ludzie, 
którym zależy zarówno na rozwoju i 
nowoczesnej energetycznej transfor-
macji Polski, jak i zabezpieczeniu 
godnych warunków pracy całej śląskiej 
społeczności.
 Pomimo porozumienia OPZZ nie 
odwołało jednak demonstracji  plano-
wanej na 2 października. Jak stwierdził 
przewodniczący Rady OPZZ woje-
wództwa śląskiego Wacław Czer-
kawski: Porozumienie to dobry krok w 
kierunku szerszej umowy społecznej, 
którą trzeba przygotować do  końca 
roku. Dostaliśmy tylko wstępną gwa-
rancję rządu, że górnictwo nie padnie 
jutro, czy pojutrze i ze każdy górnik 
będzie miał pracę. Nie zamyka ono cyklu 
trudnych rozmów o przyszłości 
górnictwa na Śląsku.
 Kierownictwo OPZZ wydało 
komunikat, w którym czytamy: Rząd 
przez kilka lat był głuchy na liczne 
wnioski, grał na zwłokę i mamił 
wszystkich, a głównie górników, 
obietnicami bez pokrycia. Przymuszony 
przez nas przedstawił na posiedzeniu 
Prezydium OPZZ dokument, który 
ujawnił prawdziwe plany wobec całego 
sektora, nie wskazując co oferuje w 
zamian. 
           Edward Szwagierczak
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WSTÊP DO LIKWIDACJI
POLSKIEGO GORNICTWA

GÓRNICTWA VIMMEX
 ZAPRASZAJ¥

MÓWIMY STANOWCZE NIE
NOWY DOK KOSZTEM ŒWINOUJŒCIA



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 

JAK SZKODZIMY NATURZE?  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

 Po zakończeniu I wojny 
światowej rozpoczął się proces 
tworzenia niepodległych państw, a 
więc i ustalenia granic teryto-
rialnych, co było przedmiotem wielu 
sporów i konfliktów. Polacy po 123 
latach panowania zaborców pragnęli 
odbudować własne państwo na 
ziemiach zamieszkałych w więk-
szości przez ludność polską. Tak się 
jednak nie stało w przypadku Śląska 
Cieszyńskiego. Choć to on najszyb-
ciej opowiedział się za powrotem do 
Polski, to w wyniku złamania 
umowy ostrawskiej i gabinetowych 
knowań został podzielony, a tereny 
za Olzą przyznane Czechosłowacji.

 
NIESPODZIEWANY 

CZESKI ATAK
 Najpierw kilka historycznych 
faktów. 19 października 1918 roku 
polska społeczność powołała Polską 
Radę Narodową Księstwa Cieszyń-
skiego, a 27 tegoż miesiąca odbył się 
słynny wiec niepodległościowy, 
który legitymizował tę władzę. W 
Ostrawie powstała Czeska Rada 
Narodowa. I te dwa lokalne 
przedstawicielstwa ludności w dniu 
5 listopada podpisały układ, zgodnie 
z którym tereny zamieszkałe w 
większości przez Polaków miały być 
przyłączone do Polski, natomiast 
zamieszkałe przez Czechów do 
Czechosłowacji. Ostateczne decyzje 
miały podjąć rządy w Warszawie i 
Pradze.
 Tak się jednak nie stało, gdyż 23 
stycznia 1919 roku wojska czeskie 
zaatakowały garnizon w Cieszynie. 
Polacy się tego nie spodziewali, 
licząc, że umowa zostanie dotrzy-
mana. Tymczasem Czesi jako powód 
ataku podali rozpisanie na 26 
stycznia wyborów do polskiego 
sejmu, twierdząc, że na terenach 
uznanych przez nich za sporne nie 
można ich przeprowadzić. Choć 
okręgi wyborcze wyznaczono tam, 
gdzie dominowała ludność polska.
 Polska w tym czasie zajęta była 
walkami z Niemcami w Wielko-
polsce i Ukraińcami na wschodzie, 
więc na Śląsku Cieszyńskim nie 
utrzymywała większej liczby 
wojska. 
 Czesi postanowili to wyko-
rzystać. Ich wojskowa delegacja 
postawiła ultimatum polskiemu 
komendantowi ppłk. Franciszkowi 
Latinikowi, żądając opuszczenia 
przez wojsko polskie okręgu 
bialskiego. Ten po rozmowie z 
Józefem Piłsudskim i premierem 
Ignacym Paderewskim zdecy-
dowanie je odrzucił. Jako dowódca 
polskich oddziałów bronił re-
gionu. 
 23 stycznia 1919 roku armia 
czechosłowacka zajęła Zagłębie 
Karwińskie i Bogumin, 24 stycznia 
Frysztad, 25 i 26 stycznia front ustalił 
się na linii miejscowości Kaczyce – 
Pogwizdów-Próchna – Zebrzy-
dowice – Olbrachcice. Podczas 
zaciętych walk w Stonawie żołnierze 
czescy zakłuli bagnetami 20 
żołnierzy z 12 Wadowickiego Pułku 
Piechoty. Pozostawili ich nagich, bez 
dokumentów, rzeczy osobistych. 
Okrucieństw było więcej. 27 
stycznia Czesi wkroczyli do Cie-

szyna. W dniach 28 -31 stycznia 
miała miejsce nierozstrzygnięta 
bitwa pod Skoczowem. Na skutek 
interwencji państw Ententy nastąpiło 
zawieszenie broni.

ARBITRALNY PODZIAŁ 
ZAMIAST PLEBISCYTU

 3 lutego 1919 roku podczas 
konferencji w Wersalu Stany 
Zjednoczone, Francja, Wielka 
Brytania i Włochy, ze strony polskiej 
Roman Dmowski, a z czeskiej 
Edward Benesz podpisali umowę w 
sprawie Śląska Cieszyńskiego. 
Kategorycznie domagano się 
przestrzegania ustaleń z 5 listopada 
1918 roku, ale nie nakazano 
wycofania wojska czeskiego poza 
pozycje, z których rozpoczął się atak.
 To porozumienie nie zadowoliło 
żadnej ze stron konfliktu. Pod koniec 
lutego Czesi zaatakowali po raz 
kolejny, ale tym razem Polacy 
skutecznie ich zatrzymali. 

 Nie podjęli jednak kontr-
ofensywy, by przejąć opanowane 
przez wroga ziemie, licząc na 
ostateczne ustalenie granicy na 
drodze rokowań.
 25 lutego 1919 roku zawarto 
umowę, w ramach której ustalona 
została linia demarkacyjna. W lipcu 
na konferencji polsko-czeskiej w 
Krakowie Polacy zaproponowali 
przeprowadzenie plebiscytu, ale 
Czesi nie wyrazili na to zgody. 
 26 września 1919 roku Rada 
Ambasadorów Ligi Narodów 
poparła pomysł plebiscytu. I tym 
razem Czesi robili wszystko, by do 
głosowania nie dopuścić. Komisja 
Plebiscytowa na terenie Śląska 
Cieszyńskiego pojawiła się dopiero 
w styczniu 1920 roku. 
 Plebiscytu nie przeprowadzono. 
Wybrano inne, niekorzystne dla 
Polaków rozwiązanie. Dopiero 27 
września 1920 roku konferencja 
Rady Ambasadorów Ligi Narodów 
wbrew pierwotnej decyzji o ple-
biscycie zadecydowała o przebiegu 
granicy na Śląsku, a także Orawie i 
Spiszu.
 Tuż po konferencji w Spa 
premier Wincenty Witos napisał: 
Mocarstwa zachodnie świadomie 
rzuciły kość niezgody między Polskę 
i Czechosłowację, gdzie odstą-
piliśmy od idei plebiscytu w zamian 
za uzbrojenie i mediacje z Rosją. 
Koalicja wykopała między Cze-
chami i Polakami głęboki rów, 
którego nic już nie zasypie.

 A Ignacy Paderewski w liście do 
prezydenta Francji Alexandre'a 
Milleranda stwierdził: Z nieprzez-
wyciężonym bólem położę swój 
podpis pod dokumentem, który 
odbiera nam tak cenną i tak drogą 
cześć naszego narodu. Atoli zanim to 
uczynię, chcę Panu oświadczyć 
Panie Prezydencie, że jakkolwiek 
rząd polski szczerze pragnie 
wykonać całkowicie i lojalnie 
powzięte przez się zobowiązania, to 
nigdy nie uda się przekonać narodu 
polskiego, że sprawiedliwości stało 
się zadość.
 Polacy nigdy nie pogodzili się z 
utrata Zaolzia.

NIEFORTUNNY CZAS 
POWROTU DO MACIERZY 
 Kolejna dramatyczna karta 
historii Śląska Cieszyńskiego 
zapisana została w 1938 roku po 
konferencji monachijskiej, na której 
mocarstwa zachodnie zgodziły się na 

żądania Hitlera i rozbiór Czecho-
słowacji. Polska wykorzystała sytu-
ację i zażądała pokojowego przeka-
zania Zaolzia. Wojna wydawała się 
nieunikniona, ale Czechosłowacja 
przyjęła polskie ultimatum z 30 
września, w którym Warszawa 
żądała opuszczenia w ciągu 24 
godzin wskazanej części Zaolzia i 
przekazania kolejnych gmin w 
ciągu 10 dni. Na pozostałym 
obszarze miał być przeprowadzony 
plebiscyt.  W województwie 
śląskim, do którego miało być 
przyłączone Zaolzie wybuchła 
wielka radość, którą jednak mącił 
fakt, że odbywa się to w czasie, gdy 
hitlerowskie Niemcy przejmowały 
tereny Sudetów. 
 Od 2 października wojsko 
przejmowało bez walk Zaolzie. Dla 
Polaków, którzy wskutek napaści 
na Polskę w 1919 roku znaleźli się 
w Czechosłowacji, dokonywał się 
akt dziejowej sprawiedliwości. W 
państwach zachodnich potępiono 
zdecydowanie przejęcie Zaolzia, 
choć to na konferencji w Mona-
chium Francja, Anglia i Włochy 
wyraziły Niemcom zgodę na 
rozbiór Czechosłowacji.
 Polska miała argumenty, z 
którymi jednak nie potrafiła się 
przebić do międzynarodowej opinii 
publicznej. Historiografia euro-
pejska utrwaliła pogląd, że to Polacy 
wspólnie z Niemcami dokonali 
rozbioru sąsiedniego państwa. Warto 
przypomnieć, że pod koniec 

września 1938 roku grupa czeskich 
generałów zwróciła się do premiera 
Edwarda Benesza z propozycją 
utworzenia federacji z Polską. Taki 
alians, zważywszy na potencjał 
armii czechosłowackiej, która jak 
stwierdził prof. Tadeusz Sier-
giejczyk posiadała 1600 nowo-
czesnych samolotów, 470 czołgów, 
2700 dział i najnowocześniejsze 
zakłady zbrojeniowe w Europie, 
mógł zapobiec przyszłej wojnie. 
Benesz jednak odmówił.
 Dziś pogląd o wspólnym z 
Niemcami rozbiorze Czecho-
słowacji często powtarza Władimir 
Putin, czyniąc z Polski winnego za 
wybuch II wojny światowej.
 W okresie okupacji działał na 
terenie Zaolzia dobrze zorga-
nizowany ruch oporu podpo-
rządkowany Armii Krajowej. Po 
zakończonej wojnie decyzją 
Moskwy tereny te włączone zostały 
ponownie do Czechosłowacji. I tak 
już pozostało.

POSTĘPUJĄCY 
PROCES ASYMILACJI

 Czym dziś po 100 latach 
oderwania od Macierzy jest Zaolzie? 
Według spisu powszechnego z 2011 
roku polską narodowość jako jedyną 
zadeklarowało 39 269 osób. Liczba 
ta może być zaniżona ze względu na 
możliwość zadeklarowania drugiej 
narodowości tj. śląskiej, którą 
zalicza się jako rodzimą, czyli czeską 
lub morawską.
 Największym problemem jest 
stopniowy spadek liczby osób 
utożsamiających się z Polską i 
polskością, dobrze znających język 
polski. To skutek izolacji i słabych 
więzi z naszym krajem, a także 
uwarunkowań ekonomicznych. 
 Mimo to Zaolziacy są dobrze 
zorganizowaną mniejszością, mają 
swoje organizacje, w tym naj-
ważniejsze: Polski Związek Kultu-
ralno-Oświatowy i Kongres Pola-
ków w Republice Czeskiej. Nawet 
w małych miejscowościach działają 
koła PZKO. 
 Oprócz tego istnieją zespoły 
muzyczne i taneczne, chóry, 
organizowane są lokalne imprezy, 
koncerty, dożynki. Najważniejszą 
imprezą Polaków na Zaolziu jest 
Gorolskie Święto w Jabłonkowie 
organizowane co roku w sierpniu, 
na którym szeroko reprezentowana 
jest kultura tamtejszych górali. W 
ciągu trzech dni trwania festiwalu 
uczestniczy w nim średnio około 15 
tysięcy osób.  
 Kulturalne i artystyczne życie 
stosunkowo niewielkiej  już 
społeczności Zaolzia jest bardzo 
bogate. A talentów nie brakuje, że 
wspomnimy tu choćby Halinę 
Młynkową i Ewę Farną. 
 Jeśli chodzi o polskie media to 
ukazuje się dziennik „Głos Ludu”, 
miesięcznik „Zwrot”, audycje w 
języku polskim nadaje Radio 
Ostrawa.
 Fundamentalną sprawą dla 
zachowania polskości na Zaolziu 
jest stale malejąca liczba dzieci 
uczęszczających do szkół z polskim 
językiem nauczania.
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 20 września 1920 roku Rada Ambasadorów Ligi Narodów dokonała ostatecznego podziału Śląska Cieszyńskiego między 
Czechosłowację i Polskę, ustanawiając granicę na rzece Olzie. Około 100 – 120 tysięcy Polaków znalazło się po stronie 
czechosłowackiej, co stało się przyczyną złych stosunków między dwoma państwami przez cały okres 20-lecia międzywojennego. 
Po zakończeniu II wojny światowej Zaolzie decyzją Stalina znalazło się ponownie w granicach Czechosłowacji. Z okazji smutnego 
jubileuszu przypominamy jak doszło do podziału Śląska Cieszyńskiego zamieszkałego wówczas w większości przez Polaków i jaki 
to miało wpływ na wzajemne stosunki dwóch narodów.

AKT DZIEJOWEJ NIESPRAWIEDLIWOŒCI
100 LAT TEMU STRACILIŒMY ZAOLZIE

Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą Zaolzia.

Obchodząca w bieżącym roku jubileusz 180-lecia Huta „Pokój” w Rudzie 
Śląskiej należy do najstarszych zakładów stalowego przemysłu w naszym kraju. 
W swojej długiej działalności zapisała wiele wspaniałych kart w służbie dla 
polskiej gospodarki. Przezwyciężyła okres transformacji gospodarczej, 
prywatyzacji i pomimo, że obecnie boryka się z problemami nadal produkuje, a 
jej wyroby są cenione przez klientów. 
Gdy powstawała na zalesionym terenie Bytomia zwanym Czarnym Lasem na 
terenie śląska działały już Królewskie Huty w Gliwicach i Chorzowie,  a także 
huta cynku w Wełnowcu oraz Huta Johna Baildona. Jednak jako jedyna 
przetrwała próbę czasu, zmieniając swoje oblicze i dostosowując profil 
produkcyjny do wymagań rynkowych. Pomimo, iż nie już hutą produkującą stal, 
ale hutniczym zakładem przetwórczy ma 180 letnią tradycję i jest cenionym 
producentem wyrobów stalowych. 
Jej historia zaczęła się w 1839 roku gdy dwaj kupcy z Bytomia Szymon Loewi, 
David Loewenfeld oraz pochodzący z Wrocława Moritz Friedlander nabyli 5.5 
ha Czarnego Lasu. 5 czerwca 1840 roku rozpoczęła się budowa huty. Jej 
podstawowe wyposażenie stanowił murowany korpus wielkiego pieca, wieża 
wyciągowa, hala odlewnicza, hala namiaru oraz dmuchawa niskiego ciśnienia o 
średnicy cylindra 60 cali napędzana maszyną parową o mocy 50 KM. Niezbędna 
parę dostarczała kotłownia wyposażona w trzy kotły. Wydziały pomocnicze 
stanowiły m.in. kuźnia, stolarnia oraz ambulatorium, a także siedziba rady 
zakładowej. 
Na początku działalności roczna produkcja pieca wynosiła około 20 000 
centnarów surówki i był największym w okolicy. W ciągu dziesięciu lat 
działalności przeprowadzono sześć kampanii wielkopiecowych, z których 
najdłuższa trwała 122 tygodnie. Piec opalany był koksem wytwarzanym w 
mieleszach w węgla wydobywanego w pobliskich kopalniach Sara i Orzegów. 
Wsad stanowiły brunatne rudy z Bytomia i Tarnowskich Gór oraz syderyt z 
Nakla. 
W 1851 roku „Friedens Eisenhutte” zostaje sprzedana hrabiemy Friedrichowi 
Wilhelmowi von Redenowi. Nowy właściciel powiększa obszar huty o 19 morg 
ziemi, uruchamia 28 komorową koksownię, a co najważniejsze buduje drugi 
wielki piec o 5 dyszach z regulowanym dmuchem i dmuchawą parową o mocy 
70 KM. 
W 1884 uruchomiono stalownię pracującą w systemie Besemera i Thomasa. 
Najtragiczniejszym wypadkiem w całej 180 letniej historii zakładu był wybuch 
gazu w kotłowni w 1887 roku, podczas którego  życie straciło dziesięciu 
hutników, a 55 zostało ciężko rannych. Zniszczeniu uległo 66 kotłów, 
uszkodzone dwa wielkie piece. Po tym incydencie jeszcze w tym samym roku 
uruchomiono stalownię martenowską. W 1905 roku w hucie pracowało już sześć 
wielkich pieców. Zakład miał pełen cykl produkcyjny, łącznie z wytwarzaniem 
produktów końcowych. W młotowni wytwarzano osie kolejowe, obręcze i koła. 
Walcownie walcowały szyny kolejowe oraz wszelkiego rodzaju profile łącznie z 
palami Larsena.
W latach trzydziestych minionego wielu wielkim wydarzeniem w historii huty 
było zbudowanie przez Tadeusza Sendzimira walcarki umożliwiającej ciągłe 
walcowanie blachy cienkiej. Ten wynalazek leżał u podstaw patentów walcarek 
Sendzimira znanych na całym świecie. W latach międzywojennych huta była 
jednym z największych producentów żelaza w Polsce, a jej konstrukcje 
wykorzystywane w najwyższych ówczesnych budynkach. Wśród nich należy 
wymienić katowicki „Drapacz Chmur” – drugi najwyższy budynek w kraju, czy 
Hala Targowa, przy której po raz pierwszy łączenia spawano.
Po II wojnie światowej huta szybko podniosła się odbudowując przedwojenną 
potęgę. W 1954 roku uruchomiono m.in nową walcownię blachy grubej oraz 
spiekalnię, która miała na celu zwiększenie produkcji wielkich pieców. 
Pracownicy pomagali też w odbudowie innych zakładów hutniczych, w tym 
Huty w Gliwicach. W latach 1947-1949 hutnicy Pokoju wybudowali w stolicy 
Most Śląsko-Dąbrowski ponownie łącząc dwie części Warszawy. 
Jak już kiedyś pisałem na łamach „MH” pracownicy huty zawsze byli kreatywni, 
o czym świadczy jeden z remontów wielkiego pieca, który przeprowadzono 
obok drugiego pracującego pieca. Po zakończeniu remontu całą konstrukcję 
wyremontowanej jednostki przesunięto na właściwe miejsce. Za pomysł i 
realizację tego przedsięwzięcia pracownicy huty zostali nagrodzeni. Był to 
jednorazowy eksperyment i z tego co się orientuję nigdzie później nie 
powtarzany. Nad całością tego skomplikowanego przedsięwzięcia dowodził 
dyrektor HPR Stokłosa. 
W najlepszym okresie produkcyjnym stalownię Huty Pokój stanowiło sześć 
pieców martenowskich oraz mieszalnik o pojemności 600 ton. Źródło ciepła 
stanowił gaz czadnicowy produkowany w czadnicach usytuowanych obok 
stalowni, który z czasem zastąpiono mazutem. Wydział walcowniczy to 
zgniatacz oraz trzy walcownie profili. Jedna z czterech walcowni napędzana 
była parowym silnikiem okrętowym. Najtrudniejsze warunki panowały na 
produkcji blachy cienkiej, czego dowodem była sześciogodzinna dniówka.
Końcowe lata ubiegłego wieku to bardzo trudny czas dla hutnictwo. Wiele huty 
zostało zlikwidowanych, wiele zmodernizowanych i sprywatyzowanych. W 
Hucie Pokój rozpoczęto wygaszanie poszczególnych wydziałów 
produkcyjnych. Wiele urządzeń i linii zostało zatrzymanych i rozebranych. Taki 
los spotkał również wielkie piece. Uratowano jeden, który stanowi dowód potęgi 
huty, a w 2012 roku został wpisany do rejestru zabytku. Obecnie ma być 
zagospodarowany i udostępniony do zwiedzania. 
Ruda Śląska, w ściślej mówiąc Nowy Bytom prawa miejskie otrzymał w lipcu 
1939 roku. Jest przykładem miastotwórczej działalności przemysłu. Dziś Nowy 
Bytom to jedna z dzielnic Rudy Śląskiej i siedziba urzędu miejskiego. Przy 
głównym jej trakcie, ulicy Niedurnego znajduje się Huta Pokój, wiele 

Andrzej Derlatka

KGHM Polska Miedź S.A. i 
Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo S.A. 
podpisały dodatkowy 
kontrakt indywidualny do 
obowiązującej umowy 
ramowej. Miedziowa spółka 
zwiększyła zamówienie na 
dostawy gazu ziemnego. 
Szacunkowa wartość 
podpisanego kontraktu 
wynosi ok. 190 mln zł.
KGHM zdecydował o 
poszerzeniu dostaw gazu 
ziemnego od PGNiG o 
nowy punkt - 
Powierzchniową Stację 
Klimatyzacyjną w 
Kwielicach na Dolnym 
Śląsku. Zostanie ona 
oddana do użytku w 2021 
roku. W ramach 
realizowanej inwestycji 
KGHM powstanie system 
rurociągów i podajników, 
którego zadaniem będzie 
m.in. odzysk ciepła dla 
celów gospodarki 
energetycznej spółki.

– Dzięki zapewnieniu 
paliwa gazowego dla 
Powierzchniowej Stacji 
Klimatyzacji w rejonie szybu 
GG-1 stwarzamy możliwość 
dostawy wody lodowej do 
wyrobisk górniczych 
zlokalizowanych na 
poziomie poniżej 1200 m w 
obszarze górniczym 
Głogów Głęboki 
Przemysłowy. 
Wprowadzona do umowy 
optymalizacja procesu 
zakupu gazu była dla 
KGHM priorytetem przy tak 
dużych ilościach gazu 
zużywanego w naszym 
procesie produkcyjnym – 

 Niestety wszędzie się znajdą 
„miłośnicy” egzotycznych zwierząt, 
gotowi zapłacić za nie spore sumy. 
Węże, pająki, małpy... Oczywiście tacy 
„miłośnicy” dobro owych pupili 
stawiają raczej na drugim planie. 
Ważna jest kolekcja, którą można się 
pochwalić wśród znajomych. 
 Dużym zainteresowaniem cieszą się 
też fragmenty ciał zwierząt, jak kość 
słoniowa czy sproszkowany róg noso-
rożca. Zapotrzebowanie napędza nie tylko 
legalny rynek. To raj dla różnego rodzaju 
przemytników. Ceny za zwierzęta i 
surowce są gigantyczne. Żywa papuga na 
czarnym rynku kosztuje kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów. Wspomniany wcześniej 
sproszkowany róg nosorożca ma wyższą 
cenę za gram niż złoto. Kary natomiast w 
wielu krajach są symboliczne. 

 Na przykład w Singapurze za przemyt 
dzikich zwierząt grozi do dwóch lat 
więzienia lub kara wynosząca w 
przeliczeniu z lokalnej waluty 115 tysięcy 
złotych. W Malezji przemytnik usłyszy 
niewiele wyższy wyrok – 3 lata więzienia. 
Ewentualna grzywna jeszcze mniejsza – 95 
tysięcy złotych. Dla porównania – 
przemycanie narkotyków w obu krajach 
grozi kara śmierci, podczas gdy wspom-
niany róg nosorożca osiąga wyższą cenę niż 
kokaina! Często więc procederem zajmują 
się mafie (na pewno rosyjska, włoska, 
chińska i japońska). 
 Pomysłowość przemytników zadziwia. 
Kobry są transportowane w specjalnych 
sakiewkach przymocowanych do ud. Ptaki 
wpycha się do plastikowych rurek. W ten 
sposób nie są widoczne na rentgenie. 
Żółwiom zakleja się taśmą klejącą nogi i 
głowy, żeby nie wystawały ze skorup i 
przewozi jako... naczynia. Wiele zwierząt 
jest transportowanych po prostu w 
walizkach lub kartonowych pudłach. 
Wcześniej faszeruje się je środkami 
nasennymi. Spora część zdycha z głodu, 
odwodnienia lub przygniecenia przez inne 
bagaże.
 Oczywiście istnieją przepisy, które w 
założeniu mają temu zapobiec. Już w 1975 r. 
Konwencja Waszyngtońska kontroluje i 
ogranicza handel ponad 34 tysiącami 
gatunków roślin i zwierząt. Czasem 
przemycany gatunek zostanie wyłapany i 
nie ma wątpliwości. Niestety czasem roślina 
czy zwierzę, którego nie wolno wywozić, 
jest podobna do gatunku, który można w 
pełni legalnie przewieźć przez granicę. 
Wielu celnikom brakuje wiedzy biolo-
gicznej wystarczającej, by taki proceder 
wyłapać. Często też przemytnicy obsługują 
stoiska z legalnymi towarami. Jednak 
wtajemniczeni wiedzą, że wystarczy spytać 
np. o pazury niedźwiedzia, żeby dostać za 
odpowiednią sumę żądaną rzecz „spod 
lady”.
 Czasem przemyt nie wynika ze złej 
woli, ale z nieświadomości turysty, który nie 
wie, że danego gatunku nie wolno 
przewozić przez granicę. Tak jest na 
przykład z koralowcami oraz wyrobami z 
nich. Szacuje się, że to najczęściej 
nielegalnie przewożone zwierzęta. 

PRZEMYT 
ZWIERZ¥T

Żółw jest drugim najchętniej 
przemycanym zwierzęciem.
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            Władysław Anders urodził się 11 
sierpnia 1892 r. w Błoniu, będącym wówczas w 
granicach zaboru rosyjskiego. Pochodził ze 
spolonizowanej niemieckiej rodziny pro-
testanckiej. Jego ojciec Albert był agronomem i 
pracował jako administrator majątków ziemskich. 
Miał trzech braci, którzy tak jak on zostali 
zawodowymi żołnierzami. 
 Uczęszczał do warszaw-
skiego gimnazjum realnego. 
W 1910 r. zgłosił się do 
wojska jako dobrowolny 
ochotnik. Po zdaniu egzaminu 
awansował na chorążego 
rezerwy i trafił do 3 Nowo-
rosyjskiego Pułku Dragonów 
w Kownie. 
 W 1911 r. rozpoczął trzy-
letnie studia w Politechnice w 
Rydze, w trakcie których 
wstąpi ł  do Korporacj i  
Akademickiej Arkonia.  
Uczestniczył też w wielu 
międzynarodowych zawo-
dach jeździeckich.
 Podczas I wojny świa-
towej, dowodząc w stopniu 
porucznika szwadronem 3 
Noworosyjskiego Pułku 
Dragonów, był 3-krotnie 
ranny. W 1917 r. został 
sztabskapitanem, a po 
ukończeniu skróconego kursu 
A k a d e m i i  S z t a b u  
Generalnego w Petersburgu otrzymał awans na 
kapitana. Brał udział w formowaniu oddziałów I 
Korpusu Polskiego, po którego kapitulacji przed 
Niemcami wrócił do kraju i wstąpił do wojska. 
Objął  s tanowisko szefa sztabu Armii  
Wielkopolskiej w Powstaniu Wielkopolskim. W 
czasie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 
pułku Ułanów Poznańskich.
 W 1921 r. Władysław Anders rozpoczął studia 
w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu, a następnie 
odbył staż liniowy we Francji. W 1924 r. 
skierowany został do Biura Ścisłej Rady Wojennej 
w Warszawie, a następnie do Generalnego 
Inspektora Kawalerii na stanowisko I oficera 
sztabu. Od końca 1925 r. był komendantem 
Warszawy. W trakcie przewrotu majowego pełnił 
funkcję szefa sztabu dowódcy obrony Warszawy 
gen. Tadeusza Rozwadowskiego. W 1926 r. 
Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go 
dowódcą 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii. 
Później dowodził Nowogródzką Brygadą 
Kawalerii i Garnizonem Baranowicze. W 1932 
roku przewodził polskiej ekipie jeździeckiej, 
która podczas zawodów hippicznych o Puchar 
Narodów w Nicei zdobyła pierwsze cztery 
nagrody. 
 W kampanii wrześniowej dowodził 
Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod 
Mławą. Naczelne Dowództwo kilkakrotnie 
zmieniało przydział jego brygady i ostatecznie 
jednostka, mimo otrzymanego rozkazu, nie wzięła 
udziału w bitwie nad Bzurą. Podczas przebijania 
się Armii „Poznań” i „Pomorze” przez Puszczę 
Kampinoską do Warszawy Anders odmówił gen. 
Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony 
skraju puszczy ze względu na przewidywane zbyt 
duże straty. Jego brygada stoczyła ciężkie walki z 
Niemcami w pobliżu Mińska Mazowieckiego i 
Tomaszowa Lubelskiego. Po zdobyciu 
Krasnobrodu dotarł do Majdanu Sopockiego, skąd 
udał się w kierunku Lwowa.
 W obliczu zaciskającego się pierścienia 
niemiecko-sowieckiego gen. Władysław Anders 
zdecydował się podzielić będącą pod jego 
rozkazami Grupę Operacyjną Kawalerii na 
mniejsze oddziały, które miały przedostać się na 
Węgry. Przebijając się z jednym z nich pod koniec 

września w okolicach Sambora został dwukrotnie 
postrzelony przez Ukraińców i dostał się do niewoli 
sowieckiej. Przetrzymywano go we lwowskim 
szpitalu, a następnie przeniesiono do więzienia 
Brygidki we Lwowie. W lutym 1940 r. NKWD 
wywiozło generała do Moskwy. Trafił do 
centralnego więzienia na Łubiance, a potem 
więzienia śledczego Butyrki. 

 Jesienią 1940 r. został 
odesłany z powrotem na 
Łubiankę. Podczas prawie 2-
letniego pobytu w więzieniu 
był wielokrotnie przesłu-
chiwany i bezskutecznie 
namawiany do wstąpienia do 
Armii Czerwonej.
 Po niemieckiej napaści na 
Sowietów i podpisaniu układu 
Sikorski-Majski powierzono 
mu tworzenie Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR, nad 
którymi objął dowództwo. 
Uważał jednak, że wobec 
postawy władz radzieckich 
n ie  na leży  zwlekać  z  
ewakuacją polskich żołnierzy 
ze Związku Sowieckiego. 
Ewakuację części oddziałów 
ustalił ze Stalinem w marcu 
1942 r., nie informując rządu 
w Londynie.
 Ponad 20 tysięcy Polaków 

– żołnierzy i cywili ewakuował 
do Iranu, a później jako 

dowódca Armii Polskiej na Wschodzie 
poprowadził przez Irak do Palestyny. Stworzony 
przez niego 2 Korpus Polski przedostał się stamtąd 
do Włoch i uczestniczył w kampanii włoskiej, 
podczas której stoczył bitwy m.in. o Monte Cassino 
i Ankonę.
 W lutym 1943 r. generał Anders wdał się w 
poważny konflikt z wodzem naczelnym gen. 
Władysławem Sikorskim z powodu prowadzonej 
przez niego polityki wobec ZSRR. 
 Oskarżano go później o udział w domnie-
manym zamachu na Gibraltarze. Po śmierci 
Sikorskiego był kandydatem sił antypiłsud-
czykowskich na Naczelnego Wodza, krytykował 
wybór Stanisława Mikołajczyka na premiera. 
Zdecydowanie sprzeciwiał się wywołaniu 
powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. 
 Od lutego do maja 1945 r. pełnił obowiązki 
Naczelnego Wodza. Po zakończeniu wojny 
pozostał na emigracji, czynnie uczestnicząc w 
działaniach politycznych polskiego uchodźstwa.
 We wrześniu 1946 r. Prezydent RP na 
uchodźstwie Władysław Raczkiewicz mianował 
generała Andersa Generalnym Inspektorem Sił 
Zbrojnych i Naczelnym Wodzem. 
 Natomiast Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej pozbawił go obywatelstwa polskiego i 
stopnia generała. 
 Od października 1949 r. do śmierci 
przewodniczył Głównej Komisji Skarbu 
Narodowego. W 1954 r. został awansowany przez 
Prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego 
na generała broni i wszedł do Rady Trzech. Brał 
udział w kampanii na rzecz uwolnienia Polaków 
przebywających w łagrach. 
 W 1956 r. poprowadził w Londynie marsz 20 
tysięcy polskich emigrantów. W 1971 r. Rada 
Ministrów z premierem Piotrem Jaroszewiczem 
uchyliła decyzję Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej, ale uchwały nie opublikowano. 
Dopiero rząd premiera Mieczysława Rako-
wskiego przywrócił oficjalnie w 1989 roku 
Władysławowi Andersowi obywatelstwo. 
Generał zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie i 
zgodnie ze swoją wolą spoczął wśród swoich 
żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na 
Monte Cassino we Włoszech.                           (R)

„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. 
Dziewczyna poddaje się całkowicie woli 
rodziny, która przejmuje coraz większą kontrolę 
nad jej życiem. Wkrótce wykształca w sobie nie-
typowy mechanizm obronny: nieodpartą po-
trzebę połykania drobnych przedmiotów, takich 
jak szklane kulki czy pinezki i inne znalezione w 
zakamarkach domu rzeczy. Pozornie idealny 
świat zaczyna rozpadać się na kawałki.

„MAGNEZJA”

 Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 
20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i 
głowy rodziny władza nad przestępczym 
klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego 
córki Róży (Maja Ostaszewska). Kobieta 
kontynuuje szemrane interesy ojca i robi 
wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę so-
wieckim bandytom, którym przewodzi konser-
watywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem 
nierozłączni bracia Albin (Mateusz Kościu-
kiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) 
wcielają w życie swój plan. Z pomocą uwodzi-
cielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą 
okraść bank, w którym przechowywane są 
bogactwa Lewenfiszów.

„JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ”
 Kontrowersyjny program telewizyjny 
„Music Race” poszukuje muzycznych talentów 
na terenie całej Polski. O wszystkim zdecyduje 
wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz 
Olo (Maciej Zakościelny), królowa social 
mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą 
siebie pierwsza dama polskiego jazzu Urszula 
Dudziak. Na castingu, który odbywa się w 
rodzinnej miejscowości Oli, dochodzi do awan-
tury. Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna 
Sawczuk), zbuntowana nastolatka oburzona 
arogancją jurora. Skandal jest na rękę producen-
towi (Tomasz Karolak), który decyduje o 
zakwalifikowaniu dziewczyny.

„PINOKIO”

 Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza 
Gepetto (Roberto Benigni) wpada kawałek 
drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, 
że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje 
się jakaś magiczna siła. Postanawia wystrugać z 
niej postać chłopca. Niespodziewanie stworzo-

na przez niego figurka ożywa. Gepetto nadaje mu 
imię Pinokio i zaczyna troszczyć się o niego jak o 
własnego syna. Drewniany chłopczyk jest tak 
zafascynowany otaczającym go światem, że 
wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpie-
czeństw i życiowych lekcji.

„SZARLATAN”

 Bohaterem nowego filmu Agnieszki Holland 
jest Jan Mikolášek, słynny czeski uzdrowiciel, 
którego radził się angielski król Jerzy VI. Wśród 
jego pacjentów był m.in. Antonín Zápotocký, 
premier Czechosłowacji w latach 1948-1953, a od 
1953 roku do swojej śmierci w 1957 prezydent. 
Mikolášek zasłużył się politykowi tym, że 
uratował mu przed amputacją kończynę. W 
rewanżu otrzymał ochronę, która skończyła się 
wraz ze śmiercią głowy państwa. Po tym 
wydarzeniu zielarz utracił swój cały majątek, a 
także prawa obywatelskie.

„GNIAZDO”

 Rory (Jude Law) dostaje propozycję pracy i 
wyjeżdża z żoną do Londynu, gdzie wreszcie ma 
szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść 
luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez 
względu na koszty wynajmuje posiadłość na 
przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i 
wysoka pozycja społeczna wydają się być na 
wyciągnięcie ręki, łamie wszelkie zasady, 
podejmując coraz większe ryzyko. Bez 
skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w 
spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu 
małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. 
Ogromny dom obnaża wzajemnie skrywane 
tajemnice, ukazując prawdziwe oblicza 
małżonków. 

„BANKSTERZY”

 Karolina (Katarzyna Zawadzka) pracuje w 
banku. Kiedy w jej ręce wpada kredyt we 
frankach szwajcarskich, otrzymuje szansę, żeby 
się wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa 
Adama (Tomasz Karolak), bez skrupułów 
namawia klientów na najbardziej ryzykowne i 
niekorzystne inwestycje. Jan (Jan Frycz) jest 
szarą eminencją krajowej finansjery. Jego 
decyzje wpływają na gospodarkę i losy setek 
tysięcy osób. Takich jak Artur (Rafał 
Zawierucha), ambitny szef firmy IT, który, by 
rozwijać działalność, decyduje się na opcje 
walutowe. Jego wspólnikiem jest Mateusz 
(Antoni Królikowski), który marzy o niezależ-
ności i własnym lokum.                                  (R)

PA�DZIERNIKOWE PREMIERY 

 Generał Władysław Anders zajmuje ważne miejsce w historii Polski okresu II wojny 
światowej i po jej zakończeniu. Dla Polaków nie zgadzających się z pojałtańskim 
podziałem Europy i uzależnienia od Związku Radzieckiego był przez dziesięciolecia 
symbolem i nadzieją na odzyskanie suwerenności, a dla władz PRL śmiertelnym 
wrogiem. W tym roku minęła 50 rocznica jego śmierci. 

SPOD MOTE CASSINO

TO WAS ZAINTERESUJE 

BON LUB TALON ZAMIAST POSI£KU
ZWYCIÊ¯CA

 
 
 Bez świadomości, że to zabronione, często 
przewożone są muszle różnych gatunków 
chronionych. Kuszą turystów ze względu na 
ciekawe kształty i kolory. Wykorzystywane są 
potem chętnie jako ozdoba akwarystyczna.
 Na drugim miejscu po koralowcach, jeśli 
chodzi o ilość przemycanych zwierząt, są żółwie. 
Do Polski każdego roku trafia kilkanaście 
tysięcy. Niestety 90 proc. z nich nie przeżywa 
transportu. Bardzo popularne są też inne gady, jak 
węże czy krokodyle, zarówno żywe, jak i wyroby 
z nich (paski, torebki ze skóry). Niejedna 
modnisia uważa taką torebkę za bardzo 
pożądaną.
 Przyczyną popytu na dzikie zwierzęta jest też 
tradycyjna medycyna azjatycka. Penis tygrysa na 
problemy z potencją, łuski pangolina na 
dolegliwości żołądkowe, żółć niedźwiedzia na 
infekcje bakteryjne i różnego rodzaju stany 
zapalne. Niestety wiara w skuteczność tego typu 
leczenia od wielu wieków ma się dobrze.
 Często zwierzęta egzotyczne są traktowane 
jako domowi pupile. Hitem na czarnym rynku są 
papugi, szczególnie ary. Wielu jest miłośników 
pająków oraz węży czy innych gadów. Problem 
dotyczy też dzikich kotowatych. Niejedna osoba 
chciała z nich zrobić odpowiednik domowego 
mruczka. Niedawno głośny był przypadek 
trzymania w domu jako pupilki pumy.

 Zdarza się, że zwierzęta egzotyczne uciekną z 
hodowli lub zostaną przez znudzonego właściciela 
wypuszczone. Mogą być wtedy zagrożeniem dla 
ludzi (ptaszniki i inne pająki o silnym jadzie, 
węże), ale także dla rodzimych gatunków.
 Przykładem tego drugiego przypadku może 
być żółw czerwonolicy. Najprawdopodobniej 
został wypuszczony z hodowli. Coraz bardziej 
wypiera rodzimego żółwia błotnego.Obce gatunki 
nie tylko rywalizują z rodzimymi o jedzenie i 
siedliska. Nieraz przenoszą też groźne wirusy, na 
które lokalne zwierzęta nie są uodpornione. Wirusy 
mogą być też groźne dla człowieka. Odzwierzęce 
źródło mają epidemie: eboli, SARS, ptasiej grypy, 
koronawirusa i wiele innych zachorowań.
 Czasem egzotyczne zwierzęta są trzymane nie 
jako pupile, tylko zabijane dla skór i futer, z których 
potem robi się odzież czy torebki. Wśród 
miłośników biżuterii cenione są wyroby ze skóry 
waranów, więc niektóre gatunki tej jaszczurki są 
skrajnie zagrożone wyginięciem. Oczywiście 
olbrzymi popyt jest też na mięso. Wiele gatunków, 
których przewóz przez granicę jest nielegalny, 
uchodzi w niektórych krajach za przysmak.
 Przemyt to nie tylko próby przewozu przez 
granicę. Warto sobie uzmysłowić, że spora część 
nielegalnych transakcji zostaje dokonanych przez 
Internet. Codziennie zostaje udaremnionych wiele 
takich prób. Niestety, dopóki istnieje popyt na 
nielegalnie przewożone zwierzęta i ich części, 
proceder będzie kwitł w najlepsze. 
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Największy przed II wojną światową niemiecki statek wycieczkowy 
mógł zabrać na pokład 1465 pasażerów i prawie 600 osobową załogę. 

Generał 
Władysław Anders.

PRZEMYT ZWIERZ¥T
JAK SZKODZIMY NATURZE
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PROGRAM 1
 5.10  Przysięga – serial 
 6.00  Elif – serial 
 6.50  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało! – magazyn
 7.00  Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Matki Bo-
żej na Jasnej Górze

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

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

12.10  Agrobiznes
12.30  Agropogoda
12.40  Magazyn Rolniczy
12.55  Natura w Jedynce – Dziki 

Zachód. Niespokojne wy-
brzeża

14.00  Elif – serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda 
15.15  ALARM! – magazyn
15.35  Gra słów. Krzyżówka
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 
21.00  Sanctum – dramat 
22.55  Przekładaniec – fi lm 
 0.50  SEAL Team – komando 

Foki – serial 
 1.45  Geniusz – serial
 2.45  Magazyn kryminalny 997 
 3.40  Ocaleni – reality show
 4.40  Notacje – Eugeniusz Mróz. 

Mój kolega Lolek Wojtyła 
 4.55  Zakończenie dnia

PROGRAM 2
 4.50  Cafe piosenka – talk-show 
 5.50  Doktor z alpejskiej wioski 

– serial
 6.40  Anna Dymna – spotkajmy 

się – Dominika Kasińska 
 7.10  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało!
 7.20  Familiada  – teleturniej

 7.55  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie
11.15  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało!
11.25  Rodzinka.pl – serial
11.55  Barwy szczęścia – serial 
12.25  Koło fortuny
13.00  Va Banque  – teleturniej 
13.30  Uzdrowisko – telenowela 
14.05  Nabożeństwo Kościoła

Ewangel.-Metodystycznego
15.10  Doktor z alpejskiej wioski 

– serial
16.00  Koło fortuny – teleturniej
16.35  Familiada – teleturniej
17.15  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  Postaw na milion 
21.40  Anything goes. Ale jazda!  
22.40  Muzyka, Taniec, Zabawa. 

– koncert
23.40  Upadek – dramat
 1.40  Zanim zasnę – dramat
 3.20  Smaki świata po polsku
 3.45  Zakończenie dnia

Bartosz Zmarzlik, żużlowiec Stali Gorzów, przed ro-
kiem został indywidualnym mistrzem świata, a w bieżą-
cej edycji Speedway Grand Prix bliski jest powtórzenia 
tego wielkiego sukcesu. 2 i 3 października podczas zawo-
dów w Toruniu w walce o złoto zmierzy się ze Szwedem 
Fredrikiem Lindgrenem i Talem Woffi ndenem z An-
glii, którzy po sześciu turniejach zajmują drugie i trze-
cie miejsce w klasyfi kacji. To najściślejsza czołówka, 
a czwartego zawodnika, którym jest Maciej Janowski, 
dzieli od niej prawie 30 pkt. Choć w sporcie nie należy 
niczego przesądzać, nasz mistrz, po tym co pokazał na 
turnieju w Pradze, jest faworytem.

18 i 19 września na stadionie Marketa w stolicy Czech 
pokazał wielka klasę, rywalizując w zasadzie tylko z Wof-
fi ndenem, trzykrotnym mistrzem świata. W pierwszym 
biegu Zmarzlik wystartował błyskawicznie i przez cztery 
okrążenia pewnie prowadził, nie dając szans rywalom na 
nawiązanie walki. Drugiego dnia nie zabrakło emocji, bo 
przez ponad trzy okrążenia prowadził Anglik, a Polak go 
zaciekle gonił, by na ostatnim łuku wyprzedzić i zwycię-
żyć. Dwa zwycięstwa i 40 pkt. dały mu pozycję lidera kla-
syfi kacji Grand Prix.

Komentatorzy Canal+ nie posiadali się z zachwytu. 
Niegdysiejszy żużlowiec Krzysztof Cegielski porównywał 
go do sześciokrotnego mistrza świata, Szweda Tony’ego Ri-
chardssona, podkreślając, że Zmarzlik robił akcje, o któ-
rych inni nawet nie pomyśleli.

Tomasz Gollob, legenda polskiego żużla, mistrz świa-
ta, na którym wzoruje się Zmarzlik i korzysta z jego rad, 
ogromnie wzruszony nie szczędził pochwał w telewizji. 
Mówił do niego: Mógłbym się od ciebie uczyć. Jesteś je-
dynym zawodnikiem w historii, który dzień po dniu wy-
grywa Grand Prix.

Rokowania przed turniejami – siódmym i ósmym – 
w Toruniu są bardzo optymistyczne, bo nasz mistrz jest 
w świetnej dyspozycji. Udowodnił to na stadionie Marketa 
w Pradze, na którym wcześniej nigdy nie wygrał zawodów. 
Z wielką nadzieją kibice żużla oczekują złotego medalu 
i obronienia tytułu mistrza świata. Dotychczas ten tytuł 
wywalczyło tylko trzech Polaków: zmarły niedawno Je-
rzy Szczakiel w 1973 roku, Tomasz Gollob w 2000 roku 
i przed rokiem właśnie Bartosz Zmarzlik.

Czy będzie pierwszym Polakiem, który ponownie zdo-
będzie to trofeum? Jest cudownym dzieckiem polskiego 
żużla, a licencję zdobył jako 15-latek. Jako junior w 2016 
roku został brązowym medalistą indywidualnych mi-
strzostw świata, a rok wcześniej wywalczył tytuł mistrza 
świata juniorów. 25-letni dziś zawodnik jest prawdziwą 
gwiazdą wśród żużlowców, święci triumfy w krajowych, 
europejskich i światowych zawodach, zdobywając naj-
ważniejsze medale, tytuły i nagrody. Należy do grona 
najwybitniejszych polskich sportowców. W prestiżowym 
plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i TVP na najlepsze-
go sportowca w 2016 roku uplasował się na 8 miejscu, 
w 2018 roku na 6, a w 2019 roku został jego zwycięzcą. 
Startując w żużlowych ligach Anglii, Szwecji, Danii, pro-
muje ukochaną przez siebie dyscyplinę i rozsławia polski 
sport na arenie międzynarodowej. KIBIC

Rahne Sinclair (Maisie Williams), 
Illyana Rasputin (Anya Taylor-
-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) 
i Roberto da Costa (Henry Zaga) 
to czwórka nastoletnich mutantów 
przetrzymywanych wbrew ich woli 
pod obserwacją psychiatryczną w 
odizolowanym od świata szpitalu. Dr 
Cecilia Reyes (Alice Braga) uważa, 
że stanowią oni zagrożenie tak dla 
siebie, jak i dla całego społeczeństwa, 
dlatego bacznie ich pilnuje, a jedno-
cześnie stara się ich nauczyć pano-
wania nad mutancimi zdolnościami. 
Kiedy do pozostałych pensjonariuszy 
dołącza Danielle „Dani” Moonstar 
(Blu Hunt), dochodzi do serii dziw-
nych zdarzeń. Pacjentów nawiedzają 
halucynacje i wspomnienia dawnych 
doznań, a ich nowo nabyte moce, po-
dobnie jak przyjaźń, zostają poddane 
próbie, gdy musza stanąć do walki 
o przetrwanie.

W okresie dorastania reżyser Josh 
Boone i współscenarzysta Knate 
Lee byli fanatykami komiksów, a w 
szczególności mieli obsesję na punk-

cie wszystkich publikacji Marvela. 
Jako dzieci w garażach rodziców pi-
sali i ilustrowali własne powieści gra-
fi czne, które następnie sprzedawali 
kolegom i rodzinie. Życie nastolatka 
jest samo w sobie gotowym mate-
riałem na horror, a okres ten szcze-
gólnie ciężko doświadczył Boone’a. 

Jego rodzice, ewangelicy, karcili go 
za pociąg do mrocznych i fantastycz-
nych opowieści. W konsekwencji 
upodobał sobie komiksy, które poka-
zują, jak trudne jest borykanie się z 
nastoletnimi lękami i narastającym 
uczuciem bólu.

Boone i Lee byli fanami komiksów 
z serii „X-Men”, a najbardziej po-
ciągał ich wątek nowych mutantów, 
który miał premierę jako powieść 
grafi czna Marcela w 1982 r. Seria ta 
stworzona na podstawie scenariusza 
Chrisa Claremonta z ilustracjami 
Boba McLeoda wprowadziła nowe 

postacie mające niewiele wspólnego 
z uczniami Szkoły dla Uzdolnionej 
Młodzieży profesora Charlesa Xavie-
ra. Ich zdolności i pochodzenie były 
bardziej niezwykłe i silniej ugrunto-
wane psychologicznie niż w przypad-
ku reszty głównych postaci X-Menów. 
To był pierwszy temat poboczny, któ-
ry rozwinięto w niezależną historię. 
W 1984 r. zadanie ilustrowania serii 
przejął Bill Sienkiewicz, a fabuła 
przybrała bardziej dojrzały i mrocz-
niejszy charakter.

W opowieści o nowych mutantach 
mieściła się saga o Demonie Niedź-
wiedziu, która ukazywała walkę in-
diańskiej nastolatki Dani Moonstar 
z jej własnymi demonami. By rato-
wać życie nowej koleżanki, mutanci 
zostali zmuszeni do pokonania zwąt-
pienia w swoje siły, braku wzajem-
nego zaufania i do zjednoczenia się. 
Boone i Lee stwierdzili, że to ideal-
ne tło do stworzenia własnej fabuły 
wykorzystującej istniejące postacie, 
która dobrze przełoży się na fi lm 
kinowy. Studio 20th Century zwią-
zało się z serią „X-Men” w 2000 r., 

kiedy nakręcono pierwszy obraz na 
jej podstawie. Producent Simon Kin-
berg wyprodukował sześć tytułów 
z tego cyklu, więc siłą rzeczy był on 
kluczem do uruchomienia projek-
tu „Nowych mutantów”. Filmowcy 
przedstawili mu pomysł własnej hi-
storii z główną bohaterką i moty-
wami zaczerpniętymi z opowieści 
o Demonie Niedźwiedziu i wkrótce 
zasiedli do pisania.

Na początku fi lmu pięcioro głów-
nych bohaterów to wrażliwe i za-
gubione dzieciaki, natomiast pod 
koniec stają się nowymi mutantami. 

Przy czym historia tej przemiany 
opowiedziana jest w niezwykle fra-
pujący sposób. Producentka Karen 
Rosenfelt stwierdziła: „„Nowi mu-
tanci” to w dużej mierze historia do-
rastania młodych ludzi i akceptowa-
nia przez nich zdarzeń z przeszłości 
w taki sposób, aby mogli iść dalej. 
Wszyscy mamy jakąś historię i prze-
szłość, poza ramy których musimy 
wyjść. W naszej opowieści chcieli-
śmy uchwycić właśnie tę narrację, 
która stanowi mocny emocjonalny 
kręgosłup”. Reżyser zaś podkreślał: 
„Mimo wszystko jest to horror, choć 

w swoim charakterze bardziej powie-
ściowy, czyli skupiony na postaciach, 
to jednak z wyraźnymi elementami 
horroru”.

Sercem opowieści jest zmaga-
nie się nowych mutantów z erupcją 
nadludzkich zdolności, jak również 
problemami, z jakimi mierzą się 
zwykłe nastolatki. Odnoszą sukces 
dzięki wspólnemu działaniu. Borne, 
który przezwyciężył doświadczenia 
trudnego dzieciństwa i wykorzystu-
jąc zamiłowanie do komiksów Ma-
rvela, przełożył je na fi lm fabularny 
z elementami horroru, mówił: „Nie 
zamieniłbym swojego dzieciństwa 
na nic innego, ponieważ gdybym 
nie wierzył w to, w co wierzyłem 
w dzieciństwie, nie uwierzyłbym, że 
jestem w stanie zrobić niemożliwe”. 
I wyjaśniał: „Horrory to świetna od-
skocznia, ponieważ możesz udać się 
do kina i stawić czoła lękom, o któ-
rych nie chcesz myśleć, leżąc w nocy 
w łóżku i gapiąc się w sufi t. Jest to 
zdrowy sposób na przejście takich 
sytuacji”.

WIDZ

    

„NOWI MUTANCI”: HORROR DORASTANIA

9-11 X

PROGRAM 1
 5.10  Klan – telenowela TVP 
 6.00  Sprawa dla reportera 
 6.50  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało!
 7.00  Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Matki Bo-
żej na Jasnej Górze

 7.35  Rok w ogrodzie
 8.15  wojsko - polskie.pl
 8.40  Pełnosprawni
 9.10  Komisarz Alex – serial
10.05  Ojciec Mateusz – serial 
11.05  Kolty siedmiu wspaniałych 

– western
13.20  Fascynujący świat – Praw-

da o antybiotykach

14.15  Z pamięci – Michał Walicki
14.25  Okrasa łamie przepisy
15.05  U Pana Boga w ogródku  – 

serial
15.55  Rolnik szuka żony
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia?
18.30  Ludzie i bogowie – serial
19.25  Sport
19.30  Wiadomości
20.00  Rozmowa z kard. Kazi-

mierzem Nyczem na Dzień 
Papieski 

20.10  Pogoda 
20.10  ALARM! – magazyn
20.35  Komisarz Alex – serial
21.30  Hit na sobotę – Twardziele 

– fi lm fabularny
23.15  Sanctum – dramat

 1.15  Kwiaty wojny – dramat 
 3.40  Jaka to melodia?
 4.30  Z pamięci – Michał Walic-

ki – felieton 
 4.35  Zakończenie dnia

PROGRAM 2
 4.50  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!
 7.55  Pytanie na śniadanie
11.15  Spiszmy się jak na rolni-

ków przystało! 
11.25  Rodzinny ekspres 
12.00  Postaw na milion
12.55  Anything goes. Ale jazda! 
14.00  Familiada – teleturniej

14.35  Koło fortuny – teleturniej  
15.15  Rodzinka.pl – serial 
15.50  Dla niesłyszących – Słowo 

na niedzielę 
16.00  Gala wręczenia nagród 

Totus Tuus 2020  – koncert 
17.00  Czerwona królowa – serial 
18.00  Panorama
18.25  Pogoda
18.35  Przyjaciele na zawsze 

– program rozrywkowy
19.35  Lajk! 
20.00  Ameryka da się lubić 
21.00  The Voice of Poland
23.10  Muzyka, Taniec, Zabawa
 0.15  Creed. Narodziny legendy 

– dramat 
 2.35  Son of a Gun. Młoda krew 

– fi lm sensacyjny 
 4.25  Zakończenie dnia

 PROGRAM 1
 4.45  Klan – telenowela TVP 
 6.00  Słownik polsko@polski – 

magazyn
 6.25  wojsko - polskie.pl
 6.55  Słowo na niedzielę
 7.00  Wadowice, miasto mojego 

dzieciństwa – fi lm dok.
 8.00  Tydzień
 8.30  Zakochaj się w Polsce  
 9.05  Las bliżej nas – magazyn
 9.30  Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium św. Jana 
Pawła II

11.05  Stulecie Winnych – serial  
11.55  Między ziemią a niebem 
12.00  Anioł Pański
12.15  Między ziemią a niebem

12.45  Rwanda 2020. – Misje na 
wzgórzach. Zjeść, aby za-
snąć – cykl reportaży

13.10  BBC w Jedynce – Jedna 
Planeta. Siedem konty-
nentów

14.15  Z pamięci – Olgierd Bu-
drewicz – felieton

14.25  Weterynarze z sercem
15.05  U Pana Boga w ogródku – 

serial 
16.05  Komisarz Alex – serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Totus Tuus – koncert
18.35  Jaka to melodia? 
19.25  Sport
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.20  Piłka nożna – Liga Naro-

dów. Polska – Włochy

22.55  Zakochana Jedynka – Przy-
jaźń czy kochanie? – fi lm 

 0.35  Twardziele – fi lm fabularny 
 2.20  Z tatą czy z mamą 2 – fi lm
 3.55  Jaka to melodia? 
 4.45  Z pamięci – Olgierd Bu-

drewicz – felieton
 4.50  Zakończenie dnia

PROGRAM 2
 4.50  Cafe piosenka – talk-show
 5.15  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  Smaki świata po polsku
11.45  The Voice of Poland 

14.00  Familiada – teleturniej
14.35  Koło fortuny – teleturniej
15.15  Szansa na sukces 
16.15  Przyjaciele na zawsze 
17.05  Jutro należy do nas – serial 
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Na dobre i na złe – serial 
19.25  Na sygnale – serial
20.00  XXXII Międzynarodowy 

Festiwal Zespołów Cygań-
skich Romane Dyvesa 

21.00  Creed. Narodziny legendy 
– dramat

23.20  Kino bez granic – Ciemno-
niebieski świat – dramat 

 1.20  Umrzesz dwa razy – fi lm 
fabularny

 3.00  Co słonko widziało – fi lm 
obyczajowy

 4.50  Zakończenie dnia

 – słaby
  – średni
   – dobry
    – bardzo dobry
     – wybitny

ZŁOTO DLA 
ZMARZLIKA?




