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NASZA ROZMOWA

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPO£ECZNEGO W KATOWICACH

JUTRO BÊDZIE
ZA PÓNO !

EUROPA POTRZEBUJE STALI
STAL POTRZEBUJE EUROPY!
1 października IndustriALL zorganizowała Europejski dzień stali pod hasłem „Europa potrzebuje stali –
stal potrzebuje Europy!”. W ramach akcji hutnicy z całej Europy wzywali unijnych decydentów, krajowe
rządy, a także zakłady hutnicze do podjęcia pilnych działań w celu obrony sektora i miejsc pracy. 29 września
obradowała w Katowicach Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, zwołana na wniosek Krajowej Sekcji
Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.

ROZMOWA „MH”
Z ANDRZEJEM KAROLEM
PRZEWODNICZĄCYM RADY
KRAJOWEJ SEKCJI
HUTNICTWA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
„MH”: Panie Przewodniczący!
Byliście inicjatorami spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach w ramach Europejskiego Dnia Stali. Jakie jest pokłosie tego posiedzenia?
A.Karol: Pod koniec lipca odbyło
się spotkanie przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych z
branży hutniczej i stalowej, podczas
którego przyjęliśmy wspólną deklarację

wzywającą państwa unii do szybkiej
reakcji na pogarszającą się z miesiąca
na miesiąc sytuację w hutnictwie.
Wraz z kolegami z Czech i Słowacji stwierdziliśmy w niej, że
bezwzględnie konieczne jest wspólne
stawienie czoła kryzysowi w europejskim przemyśle hutniczym i stalowym przy pomocy wszelkich dostępnych środków.
DOKOŃCZENIE NA STR.3

Spotkanie pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i
rządu miało po raz kolejny przypomnieć decydentom w Polsce, jak i
Unii Europejskiej, w jak trudnej sytuacji jest branża stalowa, której
problemy potęguje pandemia koronawirusa. Władze państwowe reprezentował wicewojewoda Jan Chrząszcz.
Przybyłych powitał przewodniczący WRDS Wacław Czerkawski,
a wprowadzenia do debaty dokonał
inicjator spotkania przewodniczący
Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ Solidarność Andrzej Karol,

który na wstępie stwierdził: Spotkaliśmy się, by omówić najpilniejsze
sprawy dotyczące sektora hutniczego. Pomimo iż zaproszenia na
posiedzenie WRDS były wysyłane z
dużym wyprzedzeniem, po raz
kolejny nie ma z nami nikogo z rządu.
Mam wrażenie, że nikt nie chce z
nami rozmawiać.
Zespół ds. Restrukturyzacji Hutnictwa nie spełnia swojego zadania.
Od dłuższego czasu nie możemy
doprosić się spotkania w celu
omówienia dramatycznej sytuacji
hutnictwa. Dialog społeczny nie

funkcjonuje tak jak powinien. Dla
przykładu powiem, że dopiero
niedawno otrzymaliśmy protokół z
posiedzenia tego zespołu z sierpnia
2019 roku. Dziś jest koniec września
2020. To pokazuje jaką wagę przykłada się do dialogu. Dziękuję
Wojewódzkiej Radzie, że pomimo
sytuacji pandemicznej udało się nam
spotkać i po raz kolejny zaprezentować problemy hutnictwa i wypracować stanowisko, które mam
nadzieję wpłynie na decyzje, które
pozwolą uratować tysiące miejsc
pracy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

POGOTOWIE STRAJKOWE W KRAKOWSKIEJ HUCIE!

WIELKI PIEC I STALOWNIA
NIE ZOSTAN¥ URUCHOMIONE
Zaczął się realizować czarny scenariusz dla krakowskiego
oddziału ArcelorMittal Poland - mówią związkowcy po tym jak zarząd
koncernu , 8 października ogłosił, że zamierza na stałe zamknąć część
surowcową w Krakowie, która została tymczasowo wyłączona
w listopadzie ubiegłego roku z powodu spadku zapotrzebowania
i napływu taniej stali z krajów spoza Unii. Proces zamykania
instalacji wielkiego pieca i stalowni rozpocznie się jeszcze w
październiku i potrwa kilka tygodni.
Od czasu wyłączenia części surowcowej większość pracowników
dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych
oddziałach, bądź od marca 2020 roku i nadejścia pandemii Covid-19 –
przebywa na tzw. urlopach postojowych. Firma podjęła te działania w czasie,
kiedy nie wiadomo było, jak w dłuższej perspektywie będzie się kształtował
popyt na stal - czytamy w komunikacie
DOKOŃCZENIE NA STR.2

SYNDYK OG£OSI NOWY PRZETARG

SUNNINGWELL STEEL
NIE KUPI HUTY CZÊSTOCHOWA
5 października minął termin wpłaty 220 mln złotych za majątek
Huty Częstochowa. Jak poinformował syndyk Mateusz Bienioszek
spółka Sunningwell, która jako jedyna w drugim przetargu złożyła
ofertę zakupu huty nie dokonała wpłaty należności.
- Wczoraj minął termin dokonania wpłaty i podpisania umowy.
Spółka złożyła do sądu wniosek o
wydłużenie terminu jej zawarcia do
dnia 30 listopada 2020 roku. Rada
wierzycieli zaopiniowała go pozytywnie, ostateczną decyzję podejmie
sędzia komisarz – poinformował
media syndyk
8 października 2020 rzecznik sądu
okręgowego w Częstochowie sędzia
Dominik Bogacz poinformował, że
sędzia komisarz oddalił wniosek
Sunningwell Steel, stwierdzając, że
„do zawarcia umowy sprzedaży
przedsiębiorstwa upadłego z oferen-

tem wyłonionym w przetargu (...) nie
doszło z winy oferenta - Sunningwell
Steel , co obliguje sędziego komisarza
do ogłoszenia nowego przetargu lub
aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł
umowy”.
Jednocześnie sąd w Częstochowie zobowiązał syndyka do
niezwłocznego złożenia warunków
nowego przetargu i wniosku o
wyrażenie zgody na dalszą dzierżawę majątku huty. Na postanowienie sądu nie przysługuje prawo
wniesienia zażalenia.
DOKOŃCZENIE NA STR.8

Posiedzenie WRDS w Katowicach odbywało się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Na pierwszym planie
przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego Andrzej Węglarz, prezes Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, prezes CMC Zawiercie Jerzy Kozicz
i członek zarządu ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak.

ZIELONA REWOLUCJA ZE PAK

FARMA FOTOWOLTAICZNA
NA TERENIE KOPALNI ADAMÓW
Już w przyszłym roku rozpocznie działalność
największa w Polsce farma fotowoltaiczna o mocy
70 MW. Ma ona powstać na terenie kopalni węgla
brunatnego Adamów w Brudzewie, która zakończy
eksploatację z końcem bieżącego roku. Tak zaczyna
się zielona rewolucja w Zespole Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin.
Największa prywatna grupa energetyczna powstała w
wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w
spółkę akcyjną w 1994 roku. Składa się z zintegrowanych
podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla
brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i
odnawialnych źródeł, produkcji ciepła oraz obrotu energią.
Po restrukturyzacji i prywatyzacji kontroluje ją Zygmunt
Solorz-Żak, posiadający większościowy pakiet akcji.
Pierwszą jaskółką zwiastującą przyszły kierunek
zamian w technologii wytwarzania energii elektrycznej
było uzyskanie w 2005 roku przez elektrownie koncesji na
współspalanie biomasy i produkcję „zielonej energii”.
DOKOŃCZENIE NA STR.8

KOKSOWNICTWO 2020

WYZWANIA W DOBIE PANDEMII
I UNIJNYCH REGULACJI

Już po raz 28 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu i Oddział Karbochemii Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego zorganizowały w dniu 1 października 2020 roku doroczną
konferencję naukowo-techniczną, by dokonać analizy
aktualnej sytuacji branży, dokonać wymiany najnowszej
wiedzy i doświadczeń naukowców i praktyków oraz
określić plany rozwojowe w tym niezwykle trudnym dla
przemysłu czasie.
Zapraszając do uczestnictwa w konferencji „Koksownictwo 2020” dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu i prezes Oddziału Karbochemii Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
dr
Aleksander Sobolewski wyraził nadzieję, że mimo
szczególnych warunków i trybu on-line będzie ona, podobnie
jak w latach poprzednich, ważnym forum zaprezentowania
strategicznych problemów sektora koksowniczego.
DOKOŃCZENIE NA STR.4

POGOTOWIE STRAJKOWE W KRAKOWSKIEJ HUCIE!

NEWS

WIELKI PIEC I STALOWNIA
NIE ZOSTAN¥ URUCHOMIONE!
DOKOŃCZENIE ZE STR.1

ź Sumitomo, japoński mniejszościowy
udziałowiec Sierra Gorda, poinformował,
iż zamierza sprzedać swoje 45 proc.
udziałów w chilijskiej kopalni miedzi.
Decyzja partnera biznesowego na razie nie
wpływa na plany KGHM. W komunikacie
spółka przypomniała, że w stragtegii
przyjętej na lata 2019-2023 założono dalsze
zaangażowanie w znajdująca się na pustyni
Atacama kopalnię.
„Wszystkie dotychczas prowadzone
procesy optymalizacyjne, mające na celu
budowę wartości Sierra Gorda, będą kontynuowane. Przynoszą one oczekiwane rezultaty,
czego odzwierciedleniem jest przekroczenie
półrocznych celów produkcyjnych zawartych
w budżecie na 2020 roku.” - czytamy w komunikacie. KGHM Polska Miedź nabył kanadyjską spółkę Quadra FNX, do której należały
udziały w kopalani Sierra Gorda w 2012 roku, a
trzy lata później rozpoczął wydobycie.
ź Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antydumpingowe w sprawie przywozu stali nierdzewnej w kręgach walcowanych na zimno z Indii i Indonezji.
Dochodzenie jest następstwem skargi
złożenj przez Eurofer i obejmuje okres od
lipca 2019 do czerwca 2020.
Według danych Euroferu Indonezja
dostarczyła do Europy w ostatnim okresie
prawie 150 tyś ton stali nierdzewnej CRC, gdy
w 2017 było to zaledwie 15 tyś ton. Natomiast
dostawy z Indii w latach 2014-2019 wynosiły
120 tyś ton, a w roku bieżący ze względu na
pandemię będzie to około 100 tyś ton.
ź
Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego na łączną
kwotę około 300 mln złotych. Wpływ
środków z tego tytułu spodziewany jest w
listopadzie 2020 roku. Zostaną one wykorzystane zarówno na cele związane z
bieżącą działalnością spółki, w tym na
regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz na działalność inwestycyjną.
ź Fundusz został utworzony przez spółkę w
celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym z pogorszeniem
płynności, jej stabilizacji, jak również w celu
ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen
węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości
prowadzenia działalności operacyjnej i
inwestycyjnej grup w czasie gdy JSW
generowała ogromne zyski. Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów Funduszu
na 30 września 2020 roku wynosiła 782,7 mln
złotych.
(P)

Europejskie hutnictwo bardzo ucierpiało w
związku z pandemią. Praktycznie wszystkie
branże stalochłonne ograniczyły swoją działalność; niektóre z nich podjęły decyzje o tymczasowym zamknięciu zakładów. Dane makroekonomiczne wskazują, że prawdopodobieństwo szybkiego odbicia popytu na stal jest
bardzo małe. ArcelorMittal Poland musiał
podjąć trwałe działania, aby dostosować się do
niższego popytu.
- Pandemia COVID-19 ma ogromne konsekwencje dla europejskiego hutnictwa. Mimo że
od kilku tygodni obserwujemy niewielki wzrost
popytu, spowodowany głównie uzupełnianiem
zapasów, to zapotrzebowanie na stal jest wciąż
znacząco niższe niż przed pandemią. A to oznacza, że musimy podjąć trudne decyzje - w tym
przypadku niestety decyzję o trwałym zamknięciu wielkiego pieca i stalowni w Krakowie powiedział Sanjay Samaddar prezes zarządu
i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.
Poza pandemią, kilka innych kwestii
strukturalnych sprawiło, że działalność firmy
stała się nierentowna. Te czynniki to:
ź brak skutecznych środków ochrony
europejskiego rynku i niedawna decyzja Komisji
Europejskiej o kolejnym zwiększeniu kontyngentów bezcłowych na import wyrobów
stalowych spoza UE w czasie, gdy zapotrzebowanie na stal w Europie gwałtownie spadło;
ź wysokie koszty energii i wprowadzenie
dodatkowych opłat w ramach rynku mocy, który
wejdzie w życie w styczniu 2021 roku;
ź brak równowagi pomiędzy europejskimi
producentami stali i producentami z krajów
trzecich, którzy, w przeciwieństwie do hutnictwa
w UE, nie ponoszą kosztów związanych z EU
ETS (europejski system handlu uprawnieniami
do emisji CO2). Ceny uprawnień do emisji
rosną, a nie wprowadzono jeszcze mechanizmu
węglowej opłaty wyrównawczej – to
negatywnie odbija się na konkurencyjności
europejskich producentów stali.
Łączny efekt tych wszystkich czynników to
ucieczka emisji, czyli przenoszenie produkcji
poza Europę do krajów, w których nie
obowiązuje ETS.
- Biorąc pod uwagę te czynniki, podjęliśmy
decyzję o skoncentrowaniu produkcji surówki
żelaza w dwóch wielkich piecach w naszym
oddziale w Dąbrowie Górniczej. To pozwoli
nam zwiększyć naszą konkurencyjność
kosztową. Chcemy nadal produkować stal w
Polsce i kontynuować dostawy na rzecz naszych
klientów w oparciu o schemat, który zakłada
funkcjonowanie części surowcowej tylko w
jednej lokalizacji. Będziemy blisko współpracować z naszymi partnerami społecznymi,
aby wypracować możliwie najlepsze rozwiązania dla pracowników, których dotyka ta
decyzja – wyjaśnił Sanjay Samaddar.

EUROPEJSKA ZAPAŒÆ
CZY ŒWIATOWA RECESJA?
World Steel Association poinformowało, iż światowa produkcja stali surowej w 64
krajach zrzeszonych w organizacji wyniosła w sierpniu 2020 roku 156,2 mln ton, co
oznacza wzrost o 0,6 proc. w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego. Największe spadki
odnotowano w Europie, jedynie Chiny, Turcja i Brazylia były na plusie.
Publikując wyniki światowa organizacja
zastrzegła, że ze względu na trudności
związane z pandemią COVID-19, wiele
danych z sierpnia to szacunki, które mogą ulec
zmianie wraz z aktualizacją produkcji we
wrześniu.
Największy wzrost odnotowały Chiny,
które wyprodukowały 94,8 mln ton stali
surowej, co w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 8,4
proc. Spadek produkcji o 4,4 proc. zanotowały
Indie produkując w sierpniu 8,5 mln ton stali.

Również Japonia i Korea Południowa
odnotowały spadek. Państwo Kwitnącej Wiśni
wyprodukowało 6,4 mln ton , co oznacza duży,
bo prawie 21 proc. spadek produkcji. Korea
natomiast z produkcją na poziomie 5,8 mln
ton, zmniejszyła produkcję o 1,8 proc. w
porównaniu z sierpniem 2019 r.
Duże spadki odnotowali także europejscy
producenci. Największe były w Hiszpani i
Francji, które wyprodukowały odpowiednio
0,7 mln ton ( spadek o 32,5 proc.) i 0,7 mln ton
(spadek o 31,2 proc.) Mniejsze spadki

W krakowskim oddziale ArcelorMittal
Poland będzie pracowała nadal koksownia, tak
jak i część przetwórcza huty (dwie walcownie,
linia ocynkowania i malowania blach), w którą
firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała
500 mln zł.
Slaby (półprodukty) na potrzeby krakowskich walcowni będą pochodziły głównie ze
stalowni w Dąbrowie Górniczej. W tym
zakładzie firma planuje inwestycje o wartości
180 mln zł w projekty zwiększające moce
produkcyjne i umożliwiające wytworzenie
takich gatunków stali, które będą używane w
dalszej produkcji stali o ziarnie zorientowanym głosi komunikat.
CZUJEMY SIĘ OSZUKANI
I NIE ZOSTAWIMY TAK TEJ SPRAWY
Tak na gorąco skomentował decyzje
zarządu Krzysztof Wójcik przewodniczący
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w
Krakowie.
Przez rok obiecywano i przekonywano nas,
że część surowcowa ruszy. Wierzyliśmy w
dobre intencje zarządu, bo przecież piec jest
jednym z najnowocześniejszych agregatów,
który przeszedł remont generalny i mógłby
jeszcze z powodzeniem pracować co najmniej
15, a może i 20 lat. Obawiamy się, że dziś jest to
wielki piec i stalownia, a jutro ktoś powie, ze
walcownie też są nierentowne i trzeba je
zamknąć. Nie wiem czy to była decyzja
właściciela, czy dyrekcji wykonawczej, ale dla
nas jest ona niezrozumiała.
W minioną środę 7 października obradowała w Krakowie Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego, gdzie ramię w ramię z pracodawcą walczyliśmy o wsparcie dla hutnictwa. Nic wówczas nie wskazywało, by
zarząd spółki miał w planach zamknięcie
części surowcowej.
Po dzisiejszej decyzji kołatają się w
głowach, chyba wszystkich krakowskich
hutników, pytania: Czy prezes Lakshmi Mittal
wie co dzieje się w Krakowie? Ile milionów
złotych unijnych dotacji wydano na remont
wielkiego pieca i jakie mogą być konsekwencje
jego zamknięcia? Jakie były koszty poniesione
w marcu br. gdy miano go ponownie
uruchamiać? Czy ktoś to wszystko policzył? Z
jednej strony mówi się o braku pieniędzy i
trudnej sytuacji finansowej, z drugiej planuje
inwestycje w dąbrowskim oddziale na kwotę
ponad 180 mln złotych?
Nie możemy się pogodzić z taką decyzją. To
dopiero początek, my tej sprawy tak nie
pozostawimy. Co do dalszych kroków, to
podejmie je prezydium związku, które zostało
w trybie pilnym zwołane na 9 października.
Walczyliśmy w 2016 roku o remont wielkiego
pieca i teraz też tak łatwo się nie poddamy.
O decyzjach Prezydium związku czytaj
na stronie 8.
(PS)

produkcji odnotowały w sierpniu Niemcy i
Włosi, którzy wyprodukowali: 2,8 mln ton
(spadek o 13,4 proc.) i 0,9 mln ton (spadek o
9,7 proc.)
Również w USA wyprodukowano w
sierpniu 2020 roku o 24,4 proc. mniej stali (5,6
mln ton) w porównaniu do sierpnia 2019.
Wzrosty zanotowano natomiast w
Brazylii o 6,5 proc. (2,7 mln ton) oraz w Turcji
o 22,9 proc. (3,2 mln ton).
Produkcja w krajach
Wspólnoty Niepodległych Państw według
szacunków wyniosła
7,9 mln ton, czyli o
6,2 proc. mniej niż
przed rokiem.
Natomiast na
Ukrainie wyprodukowano 1,8 mln
ton stali surowej,
co oznacza 5,7 proc.
spadek produkcji.

W POSZUKIWANIU
NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

STYPENDIA
ARCELORMITTAL
POLAND
Ruszyła trzecia edycja programu stypendiów
ArcelorMittal Poland, w ramach którego firma
wspiera najzdolniejszych studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wnioski o
stypendia w wysokości 900 zł brutto miesięcznie
można składać do końca października 2020r.
O stypendia mogą się ubiegać studenci I i II
semestru studiów drugiego stopnia na kierunku
inżynieria materiałowa, którzy w poprzednim roku
akademickim uzyskali średnią ocen przynajmniej
na poziomie 4.0. Wnioski należy składać w
dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest
wskazany kierunek studiów.
O przyznaniu 9-miesięcznych stypendiów
zdecydują przedstawiciele ArcelorMittal Poland i
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po
przeanalizowaniu zgłoszeń ocenianych na
podstawie poniższych kryteriów: działalność w
kołach naukowych, publikacje naukowe, aktywność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału,
reprezentowanie uczelni w konkursach, zawodach,
wolontariatach.

SZKO£A
PRZEWODNIKÓW
KGHM
30 studentów i absolwentów rozpoczęło
zajęcia w ramach drugiej edycji Szkoły
Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. Uczestnicy
wezmą udział w zajęciach przygotowujących do
pracy w biznesie, administracji lub w organizacjach pozarządowych.
Projekt KGHM „Przewodnicy” został zainagurowany w 2019 roku. Tegoroczne zajęcia prowadzone
są przy zachowaniu wszystkich, zalecanych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego, zasad bezpieczeństwa dotyczących pandemii koronawirusa.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu,
mają zapewnione maseczki ochronne i środki do
dezynfekcji.
Tegoroczni „Przewodnicy” to studenci i
absolwenci uczelni z całej Polski, w tym Politechniki
Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu czy Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród
nich znalazł się Dawid Szkurat, pracownik oddziału
KGHM, Zakłady Górnicze Polkowice – Sieroszowice.

- Zależy mi zwłaszcza na zdobyciu wiedzy
praktycznej z zakresu zarządzania ludźmi. Pierwsze
wykłady były niezwykle interesujące i liczę na dużą
dawkę wiadomości. Prowadzący zajęcia byli bardzo
otwarci na pytania i dyskusję o zagadnieniach
związanych z przywództwem - mówi Dawid Szkurat.
Zajęcia prowadzą najwyższej klasy eksperci –
menedżerowie KGHM Polska Miedź S.A. oraz uznani
specjaliści z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wśród
tych ostatnich znajdą się m.in. emerytowani
generałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie
pracują w renomowanej firmie doradczej The
Spectrum Group.
W ramach drugiej edycji programu uczestnicy
wezmą udział w wykładach i warsztatach z zakresu
przywództwa i zarządzania strategicznego, gospodarki, podstawowych zjawisk dotyczących
mechanizmów finansowych przedsiębiorstw oraz
komunikacji i wystąpień publicznych.
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Jej efektem było ogłoszenie przez federację
IndustriAll Europe zrzeszającą związki zawodowe reprezentujące pracowników z sektorów
metalowego, chemicznego, energetycznego,
wydobywczego, tekstylnym, odzieżowym
i obuwniczym oraz branżach powiązanych
1 października Europejskim Dniem Działania dla
Sektora Stalowego. W tym dniu w całej Europie
odbyły się manifestacje, spotkania z politykami,
kierownictwami zakładów, a także akcje medialne
przedstawiające trudną sytuację hutnictwa, którą
pogłębia COVID 19. Hutnicy zjednoczyli się w tym
dniu i wzywali unijnych decydentów i krajowe
rządy do pilnych działań na rzecz ochrony sektora i
tysięcy miejsc pracy. Były wnioski o zorganizowanie dużej europejskiej manifestacji, ale
sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na przeprowadzenie takiej akcji. Dlatego też każdy
organizował swoje spotkania .

Okazało się, że z racji niezgodności z prawem
unijnym ulgi nie mogą być wprowadzone w życie.
Początkowo mówiło się o opłatach rzędu 300-400
mln złotych, teraz okazuje się, że może to być
nawet 1,1 mld złotych. Jak powiedział podczas
posiedzenia WRDS dyrektor Tomasz Ślęzak
ArcelorMittal Poland będzie musiał zapłacić
tylko z tego tytułu dodatkowe 100 mln złotych.
Pierwsze retorsje takiej polityki już mamy –
zamknięcie części surowcowej w Krakowie.
To co wypracowaliśmy wspólnie z minister
Jadwigą Emilewicz, mam tu na myśli rekompensaty za pośrednie koszty cen energii, w tym
ceny CO2 i przeznaczeniu na ten cel prawie 900
mln złotych zostanie zniweczone przez opłatę
mocową. Można powiedzieć, że państwo jeszcze
na tym zarobi około 200 mln złotych. Jesteśmy w
puncie wyjścia, czyli w roku 2017. Nikt też nie da
gwarancji, że nie będzie kolejnych podwyżek cen
energii. Patrząc przez pryzmat przedsiębiorców,
którzy nie mają jasnej i stabilnej perspektywy
działalności, wydaje się, że hutnictwo skazane jest
na powolny upadek. Jako strona społeczna nie

W jeszcze gorszej sytuacji jest przemysł w
Polsce. Nasza energetyka oparta jest na węglu i
aby zmienić udział zielonej energii w miksie
energetycznym kraju potrzebne są inwestycje.
Wiemy jak kończą się kolejne zapowiedzi
budowy elektrowni jądrowej. Teraz mówi się o
budowie farm na Bałtyku. Potrzebny jest jednak
czas i ogromne pieniądze.
„MH”: Jednym z postulatów Stanowiska
Wojewódzkiej Rady Dialogi Społecznego jest
zapewnienie finansowego wsparcie transformacji sektora stalowego z funduszy unijnych w ramach Europejskiego i Krajowego
Recorvery Action Plan.
A.Karol: Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku zero emisyjności, w tym inwestycje w czyste technologie, razem z gospodarką
cyrkularną mają pomóc w tworzeniu nowych
miejsc pracy oraz przyczynić się do szybkiej
naprawy po obecnym kryzysie. Dlatego też
apelujemy, by z tych ogromnych środków
przeznaczonych na odbudowę po pandemii w
Recorvery Plan uwzględnić przemysł hutniczy,

JUTRO BÊDZIE ZA PÓNO!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM KAROLEM PRZEWODNICZĄCYM RADY
KRAJOWEJ SEKCJI HUTNICTWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Jako Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ
„Solidarność” chcieliśmy zorganizować posiedzenie Zespołu Trójstornnego ds. Restrukturyzacji Hutnictwo. Nie udało się, więc zawnioskowaliśmy o zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, na
które zaprosiliśmy przedstawicieli wielu ministerstw. Mieliśmy nadzieję, że na kolejne już
spotkanie dotyczące branży hutniczej przyjedzie
osoba decyzyjna, której przedstawimy nasze
problemy. Nie doczekaliśmy się. Jedynym
reprezentantem był wicewojewoda śląski, który
nawet nie zabrał głosu. Brak dialogu w naszym
kraju, przy tak ogromnym natłoku naglących
spraw do załatwienia, nas przeraża.
Pokłosiem posiedzenia WRDS jest stanowisko, w którym zawarliśmy 8 najważniejszych
spraw do załatwienia, w tym na forum unijnym
jak i w Polsce. Czy przyniesie ono wymierne
efekty? Moim zdaniem politycy uważają, że
hutnictwo jest w rękach prywatnych, oprócz Huty
Łabędy i Huty Pokój, i powinno radzić sobie
samo. Tylko zapominają, że w tych hutach pracują
Polacy, którzy utrzymują swoje rodziny.
Właśnie dostaliśmy informację, że zarząd
ArcelorMittal Poland podjął decyzję o całkowitej
likwidacji części surowcowej w krakowskim
oddziale. Od października ubiegłego roku ludzie
byli na postojowym. Mówiło się tylko o
czasowym wyłączeniu wielkiego pieca, nawet tuż
przed wybuchem pandemii, w marcu, przygotowywano się do jego ponownego uruchomienia.
Teraz dowiadujemy się, że drastyczne pogorszenie warunków rynkowych przez pandemię
oraz brak skutecznych środków ochrony
europejskiego rynku i niedawna decyzja Komisji
Europejskiej o kolejnym zwiększeniu kontyngentów bezcłowych na import wyrobów
stalowych spoza UE w czasie, gdy zapotrzebowanie na stal w Europie gwałtownie spadło, a
także wysokie koszty energii i wprowadzenie
dodatkowych opłat w ramach rynku mocy zmusza
władze ArcelorMittal takiej decyzji.
To pokazuje w jak trudnej sytuacji
znaleźliśmy się. Nie mamy już czasu na dyskusję,
musimy działać, bo jutro będzie za późno. Chcąc
uratować tysiące miejsc pracy musimy działać.
„MH”: Do najpilniejszych spraw do
załatwienia pozostaje kwestia rynku mocy.
A.Karol: Tak to prawda. Z dniem 1 stycznia
2021 roku energia elektryczna dla hutnictwa
może być droższa o 42 złote na 1 MWh. Wprowadzenie opłaty mocowej może doprowadzić do
upadku wielu firm energochłonnych, w tym z
sektora hutniczego. Dlatego też wspólnie z
pracodawcami od kilku miesięcy walczymy o
racjonalne podejście do tej kwestii. W zamian
otrzymaliśmy w ustawie o biopaliwach odroczenie opłaty o trzy miesiące. Czy tak traktuje się
przemysł, który powinien być strategiczną gałęzią
gospodarki?
Rząd wielokrotnie zapewniał, że rynek mocy
będzie uwzględniał zmniejszone koszty opłaty
mocowej dla przedsiębiorstw energochłonnych.

możemy do tego dopuścić, bo w hutnictwie
pracuje około 20 tysięcy osób, które mogą stracić
jedyne źródło dochodu. Do tego trzeba pamiętać o
branżach kooperujących. To kolejne 60 może 80
tysięcy pracowników. A co z gospodarką?
„MH”: Unia Europejska dąży do szybkiego
wdrożenia zero emisyjności swoich gospodarek.
Największe koncerny hutnicze prowadzą
badania i pilotaże z użyciem wodoru. Wiążę się
to z ogromnymi inwestycjami. Czy branżę stać
na taką rewolucję?
A.Karol: Hutnictwo w Europie przeżywa
poważny kryzys, stoi przed największym
wyzwaniem w historii, a politycy na szczeblu
krajowym jak i unijnym nic z tym nie robią i
jeszcze rzucają kłody pod nogi nowymi
obostrzeniami, czy podatkami. Oczywiście
ochrona środowiska naturalnego jest bardzo
ważna i z tym nie dyskutujemy, ale nie można
dochodzić do celów redukcji emisji kosztem
przemysłu stalowego.
Ogłoszone przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen zwiększanie redukcji
emisji z 40 do 55 procent, a może i nawet więcej, to
bardzo ambitny plan, który w konsekwencji może
doprowadzić do ucieczki hutnictwa. Widząc skutki
pandemii „Solidarność” wystosowała do Komisji
Europejskiej apel o zawieszenie pobierania opłat
EU ETS na czas walki z kryzysem. Jednak wydaje
się, że w Europie mało kto poważnie myśli o
przyszłości hutnictwa i jego rozwoju. Tylko skąd
będziemy brać stal?
W 2013 roku ogłoszony był tzw. plan
Tajaniego, w którym stwierdzono, że hutnictwo
powinno być podstawą rozwoju gospodarki Unii.
Niestety jak to często w życiu bywa losy branży
potoczyły się zgoła inaczej aniżeli w jego
założeniach. Dziś nic z niego nie zostało, a
dążenie do osiągnięcia zero emisyjności prowadzi
hutnictwo europejskie nad przepaść.
Konsumpcja stali w świecie sukcesywnie
rośnie. Wykorzystują to kraje rozwijające się jak
Wietnam czy Iran, ale także Chiny, Rosja, Turcja,
Brazylia, gdzie pomimo ogólnoświatowego
kryzysu produkcja rośnie i uruchamiane są nowe
moce wytwórcze, pomimo ogromnej nadprodukcji stali. Lokują więc swoją wyroby na
rynku europejskim, który nie jest skutecznie
chroniony, a trzeba jeszcze pamiętać, że safe
guardy będą obowiązywać tylko do 1 lipca 2021
roku.
Przejście sektora stalowego na technologie
wodorowe, czy nawet bezpośredniej redukcji stali
wymaga ogromnych środków finansowych. W
projekt SSAB, LKSB i Vattenfalla włączył się
szwedzki rząd. Światowe hutnictwo odpowiada
za 5-7 proc. globalnej emisji CO2. Czy
wprowadzenie tylko w Europie nowych technologii do produkcji tzw. zielonej stali znacznie
obniży tę emisję? Raczej nie. Proces oparty na
wodorze czy jakikolwiek inny wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej, która również
powinna być produkowana z Odnawialnych
Źródeł Energii.

którego transformacja i funkcjonowanie jest
newralgiczne dla działania łańcucha dostaw w
nowoczesnej gospodarce.
Ogłoszono sukces i wielkie pieniądze na
odbudowę gospodarki Unii Europejskiej po
pandemii. Pytanie tylko czy z tych pieniędzy będzie
mogła skorzystać branża stalowa. Obawiamy się,
że lobby innych branż będzie silniejsze i tych
środków na hutnictwo, które jest traktowane jako
przemysł zrestrukturyzowany i sprywatyzowany,
może zabraknąć. Patrząc na klimat wokół
hutnictwa wydaje się, że są one uzasadnione.
W Polsce zużycie jawne stali z roku na rok
rośnie. Można więc zadać pytanie dlaczego więc
hutnictwo ma problemy? Mamy zdolności
produkcyjne, mamy dobrych fachowców, mamy
dobrej jakości wyroby. Ale nie mamy efektywności kosztowej. Jeżeli cena energii elektrycznej w Polsce jest wyższa o około 70 złotych na 1
MWh w stosunku do energii w Niemczech, to jak
mamy konkurować. Import wyrobów wraz z
przywozem z Unii wynosi 74 proc. pozostałe 26
procent produkty krajowe. Te dane powinny być
odwrotne. Dla przykładu podam, iż Gaz System,
który realizuje ogromne inwestycje w sieci
przesyłowe ogłosił przetarg, w którym wygrała
najniższa oferta. Nie byłoby nic w tym dziwnego
gdyby nie fakt, że dostawca z Turcji na rury nie ma
europejskiego znaku bezpieczeństwa „B”. To
jakieś kuriozum. Nie mówię, że mamy
wprowadzać protekcjonizm państwowy, bo to już
przeżyliśmy, ale promować i wspierać materiały
wyprodukowane w naszym kraju.
„MH”: Wróćmy do Europejskiego Dnia
Stali. Jak on przebiegał w naszym kraju?
A.Karol: Spotkania, małe manifestacje były
organizowane w większości hut w Polsce: w
ArcelorMittal Warszawa, CMC Poland, Celsa
Huta Ostwrowiec, Hucie Pokój oraz z
krakowskim i dąbrowskim oddziale ArcelorMiital Poland. Z każdego z nich nagrany był
krótki spot, który chcemy przy każdej nadarzającej się okazji prezentować.
Uczestniczący w posiedzeniu Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego posłowie zapewnili
nas o swoim wsparciu i przygotowaniu
interpelacji poselskiej, która ma jeszcze w tym
tygodniu wpłynąć do Sejmu. Jesteśmy w stałym
kontakcie z nimi i wydaje się, że w świetle
najnowszych informacji o likwidacji części
surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, a także niezakończonym procesie
sprzedaży Huty Częstochowa, rzetelna informacja członków rządu nam się należy.
Szefostwo IndustriALL podziękowało nam
za udział w tym przedsięwzięciu, które pokazało,
że cała branża hutnicza w Europie jest
zjednoczona i ma wspólny cel – zgodny z hasłem
Europa potrzebuje stali – Stal potrzebuje Europy!
Jest to dramatyczny apel o ratowanie
przemysłu stalowego i udzielenie mu szybkiej
pomocy, bo jutro na ten ratunek będzie za późno.
„MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.
Rozmawiał: Przemysław Szwagierczak

No cóż,
było dobrze, a
jest fatalnie.
Tak możnaby
najogólniej
scharakteryzo
wać sytuację
naszego kraju
w okresie pandemii. W październiku padają
kolejne rekordy zakażeń i zgonów. Wiąże się to
oczywiście ze wzrostem liczby przeprowadzonych testów. Jednak niezaprzeczalnym
jest, że wirus ostro nas atakuje. Jest źle, a będzie
gorzej, gdy mocniej spadnie temperatura i
zaczną się przeziębienia, zachorowania na
grypę, którą trudno będzie odróżnić od
zakażenia koronawirusem. I na to musimy być
przygotowani jako społeczeństwo. Główny
problem polega jednak na tym, czy państwo
sprosta wyzwaniom tego trudnego czasu.
Warunkiem sine qua non w okresie zarazy
jest umiejętność zdyscyplinowania społeczeństwa w taki sposób, aby postępowało
zgodnie z założeniami strategii zapobiegania i
zwalczania pandemii. Pod warunkiem, że
państwo takową strategię posiada. Niełatwo jest
ją wypracować w sytuacji zaskoczenia i braku
wiedzy na temat istoty i charakteru zagrożenia.

CZY GROZI NAM
LOCKDOWN?
Na to potrzebny jest przede wszystkim czas, nie
mówiąc już o pieniądzach. Nie czekając jednak,
trzeba wzmóc wszelkie środki ostrożności i
zastosować ostre reguły sanitarne. I jak się
wydaje wiosną, a więc na początku pandemii,
rząd temu sprostał. Podszedł do problemu
bardzo poważnie, a działania okazały się w
miarę skuteczne. Liczba zarażeń i zgonów była
niewielka w przeciwieństwie do wielu krajów
europejskich, nawet najbogatszych.
W pewnym momencie mogło się nawet
wydawać, że najgorsze mamy za sobą. Czy
uwierzyli w to rządzący, choć wielu naukowców
i ekspertów ostrzegało przed nadmiernym
optymizmem? Przyznam, że byłem mocno
zdziwiony, gdy premier Mateusz Morawiecki,
twierdząc, że wirus nie jest groźny, nawoływał
do tłumnego uczestnictwa w wyborach
prezydenckich. Na spotkaniach kandydatów
gromadziły się tłumy, nawet prezydent Andrzej
Duda nie widział potrzeby noszenia maseczki.
Trudno wymiernie przedstawić, jaki wpływ
miało zachowanie polityków na wzrost
zagrożenia koronawirusem. Jednak wiemy
doskonale, że przykład idzie z góry. Nasi
politycy nie byli odosobnieni, w podobny
sposób zachowywali się inni przywódcy, że
wspomnę tu premiera Wielkiej Brytanii Borysa
Johnsona czy prezydenta USA Donalda
Trumpa, którzy przekonali się, że z wirusem
żartów nie ma.
U nas sprawa nabrała prawdziwego
rozgłosu, gdy trzeba było przełożyć zaprzysiężenie zrekonstruowanego rządu z powodu
zarażenia koronawirusem kandydata na ministra
edukacji narodowej Przemysława Czarnka. I
dopiero wtedy postanowiono zaostrzyć wymagania sanitarne. Póki co nie wiemy jaki jest
zakres zagrożenia w parlamencie, rządzie i
instytucjach państwowych. Tak jak nie znamy
danych dotyczących faktycznego stanu i
zakresu pandemii wśród społeczeństwa.
Wszystko bowiem zależy od liczby przeprowadzonych testów, a tych ciągle jest za mało.
Poseł Porozumienia, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarz Andrzej
Sośnierz otwarcie krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu w walce z pandemią, w
tym politykę informacyjną. W wywiadzie dla
„Dziennika Zachodniego” stwierdził, że „u nas
zapanowała moda, żeby mówić jedynie o tym
jak świetnie sobie radzimy. Efekt jest taki, że
ludzie przestają wierzyć, a potem również
słuchać pewnych zaleceń”. Uważa on, że grozi
nam drugi lockdown, który może pogorszyć
sytuację zarówno gospodarczą jak i społeczną.
Jednym słowem najwięcej zależy od nas
samych. Musimy czuć się w pełni odpowiedzialni za siebie i innych. Brak dyscypliny,
lekceważenie wymogów sanitarnych to
śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeżeli nie
zadbamy o siebie, nic i nikt nam nie pomoże.
ANDRZEJ
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Tegoroczna konferencja podzielona została na dwie części: sesję
referatową, którą uczestnicy mogli
pobrać ze strony Instytutu oraz
transmisję on-line z wystąpieniem
gościa specjalnego prof. zw. dr hab.
inż. Aleksandra Karcza z Akademii
Górniczo-Hutniczej, a także panel
ekspertów.
Sesja referatowa obejmowała trzy
opracowania naukowców Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla w
Zabrzu: dra Bartosza Mertasa pt.
„Węgiel koksowy surowcem krytycznym”, dra Michała Rejdaka
„Optymalizacja przygotowania wsadu
węglowego” i dr Lucyny WięcławSolny „Wodór z gazu koksowniczego
dla celów e-mobility”.

Dziś potencjał branży koksowniczej w Polsce jest znacznie
uszczuplony. W roku ubiegłym
wyprodukowaliśmy w 8 koksowniach
w Polsce 8,5 mln ton koksu, 350 tyś ton
smoły, 100 tyś. ton benzolu i 4 mln
metrów sześciennych gazu.
Niekorzystny klimat panujący
wokół technologii węglowych nie
sprzyja branży, szczególnie w Unii
Europejskiej. Jednak doświadczenia
ostatnich lat wynikające z procesów
zachodzących w gospodarce światowej uświadomiły korzyści wynikające z gospodarki autonomicznej,
o czym może świadczyć fakt
wpisania, po raz kolejny, węgla koksowego na listę surowców krytycznych dla gospodarki Unii –
mówił profesor.

sukcesywny spadek produkcji. Przez
ostatnie 20 lat można powiedzieć
sytuacja ustabilizowała się i produkujemy rocznie około 9 mln ton koksu.
Co to oznacza? To, że w ciągu 65 lat
wyprodukowaliśmy około 1 mld ton
koksu. Czy to jest dużo? Patrząc na
dzisiejszą produkcję Chin to wydaje się,
że nie. Jednak z drugiej strony patrząc na
produkcję koksu w Unii to jest to bardzo
poważny potencjał wytwórczy.
Gdy Instytut rozpoczynał swoją
działalność krajowy przemysł koksowniczy produkował 9,5 mln ton,
czyli można powiedzieć, że historia
zatoczyła koło. Nie oznacza to, że coś
będzie się kończyło. Moim zdaniem
będzie dokonywała się transformacja
przemysłu – kontynuował dyrektor
Aleksander Sobolewski przytaczając

wania koksowni na środowisko. Była
to pięcioletnia bardzo dobra współpraca z koksownikami.
Z perspektywy czasu nurtują mnie
pytania: Czy i które z tych produktów
zostały komercyjnie wdrożone w
koksowniach, a jeżeli nie, to dlaczego?
Czy nie były one odpowiednio dostosowane do potrzeb rynku? Bo z całą
pewnością nie można powiedzieć, że
były one za drogie – stwierdził dyrektor.
- Nadal nasze prace skoncentrowane są w głównej mierze na paliwach
stałych oraz ich wykorzystaniu w
koksownictwie, ciepłownictwie i
energetyce, a także energii z odpadów.
Priorytetowymi obszarami badawczymi pozostają zaawansowane
technologie wykorzystywania paliw
kopalnych, odnawialnych i

KONFERENCJA „KOKSOWNICTWO 2020”

WYZWANIA W DOBIE PANDEMII
I UNIJNYCH REGULACJI
Otwierając obrady dr Aleksander
Sobolewski poinformował, że konferencja został objęta patronatem ministra
aktywów państwowych Jacka Sasina.
Ze względu na pandemię i tryb zdalny
bierze w niej udział około 100 uczestników. W siedzibie Instytutu zgromadzili się przedstawiciele większości
zakładów koksowniczych, którzy
wezmą udział w panelu ekspertów.
Zaproszeni do tej debaty zostali prezesi:
Zbigniew Koncewicz (Zarmen),
Zbigniew Figiel (Koksoprojekt),
dyrektor Piotr Drzystek (ArcelorMittal
Poland Oddział Zdzieszowice) oraz
prof. Marek Ściążko (ICHPW).
Wprowadzenia do tematyki konferencji dokonał prof. Aleksander
Karcz, który wyraził zadowolenie, że
pomimo panującej pandemii konferencja, w formie on-line, odbywa się i
koksownicy mają możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami, a także
obawami związanymi ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Wystąpienie
prof. Aleksandra Karcza.

- Nasza branża koksownicza ma
ogromne zasługi w odbudowie i późniejszym rozwoju kraju dostarczając
swoje produkty dla hutnictwa żelaza i
stali, metali nieżelaznych, przemysłu
chemicznego, budowlanego, a także w
gospodarce komunalnej, dla której
przez wiele, wiele lat produkowała
bezdymne paliwo opałowe - koks oraz
oczyszczony gaz koksowniczy.
Wówczas inna była skala produkcji i znaczenie przemysłu koksowniczego w gospodarce narodowej. W
końcu lat 70 ubiegłego wieku
produkowano rocznie w 18 koksowniach ponad 19 mln ton koksu, około
850 tyś ton smoły i 250 tyś ton benzolu
oraz 4,5 mld metrów sześciennych
gazu koksowniczego.
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Z okazji obchodzonego przez
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
jubileuszu 65 lecia złożył najserdeczniejsze życzenia pracownikom i
dyrekcji tej wielce zasłużonej dla
branży karbochemicznej instytucji
badawczo-naukowej, z którą przez
wiele lat współpracował, będąc
również trzykrotnie przewodniczącym rady naukowej.
- Instytut ma wiele zasług dla
przemysłu koksowniczego oraz
innych dziedzin związanych z
chemiczną przeróbką paliw stałych.
Pracowało i pracuje w nim wielu
świetnych fachowców. Miał również
szczęście do wyjątkowo dobrych
dyrektorów, że wspomnę tu profesorów Stefana Rosińskiego i Henryka
Zielińskiego, którzy kierowali Instytutem w początkowych latach jego
działalności, a także prof. Marka
Ściążkę oraz obecnego dyrektora dra
Aleksandra Sobolewskiego. Z okazji
jubileuszu życzę, by Instytut w
kolejnych latach rozwijał się i osiągał
sukcesy – zakończył profesor.
Dyrektor Aleksander Sobolewski
podziękował za ciepłe słowa skierowane do pracowników Instytutu, a
następnie przedstawił referat na temat
działalności i osiągnięć ICHPW w
okresie 65 lat na tle zmieniającej się
sytuacji branży.
- Pięć lat temu obchodziliśmy
jubileusz diamentowy, dziś świętujemy jubileusz żelazny. Można
powiedzieć, że cały czas w kręgu naszej
branży, bo koks, który produkujemy jest
niezbędny do wytworzenia surówki
żelaza, a później stali.
Stal jest i w najbliższych latach będzie najlepszym i niezastąpionym tworzywem konstrukcyjnym. 5 lat, od
ostatniego jubileuszu minęło błyskawicznie i patrząc na owe 65 lat powstaje
pytanie, czy to jest już ten wiek, w którym człowiek wybiera się na emeryturę? Chcę państwa zapewnić, że
Instytut jeszcze się nigdzie nie wybiera.
Przechodząc do historii, to jest ona
nierozerwalnie związana z koksownictwem i zaczęła się 25 marca 1955
roku, gdy uchwałą rady ministrów,
został utworzony Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu.
Jesteśmy przez cały ten czas w tym
samym miejscu, w tej samej siedzibie i
z tą samą branżą. Produkcja koksu na
przestrzeni lat zmieniała się. Do lat
osiemdziesiątych stale rosła, by osiągnąć swój największy poziom 19,4 mln
ton w roku 1978. Po roku osiemdziesiątym zaczęliśmy odnotowywać

Dyrektor Aleksander Sobolewski.

najważniejsze daty i inwestycje, w
których udział brał Instytut. Były to
m.in.: uruchomienie zakładu koksu
formowanego w Blachowni Śląskiej,
opracowanie technologii remontów
potokowych, czy wysokokomorowe
baterie koksownicze.
- W latach dziewięćdziesiątych
wprowadziliśmy początkowo w Instytucie, a później we wszystkich
koksowniach innowacyjną instalację
do laboratoryjnego koksowania węgla
– Karbotest. Mamy nadzieję, że stanie
się ona standardem światowym.
Pomiędzy rokiem 2000 a 2010
wdrożyliśmy automatyczne sterowanie procesu opalania baterii
koksowniczych. Bardzo ważnym, a
może i najważniejszym wydarzeniem
ostatniego dziesięciolecia był zakończony z sukcesem europejski projekt
pt. „Inteligentna Koksownia”, dzięki
któremu opracowaliśmy narzędzia,
procedury i produkty dla podniesienia
konkurencyjności produkcji koksu i
ograniczenia negatywnego oddziały-

alternatywnych dla produkcji energii i
chemikaliów, efektywny i bezpieczny
dla środowiska przemysł koksowniczy, nowe technologie i rozwiązania dla ograniczenia emisji z
indywidualnych źródeł spalania oraz
gospodarka odpadowa o obiegu
zamkniętym, czyli odpady jako paliwo
i produkt.
Nasze szerokie kompetencje w
zakresie koksownictwa, to cały cykl
produkcji koksu od projektowania,
przez nadzór nad budową, rozruch,
eksploatacja, testowanie czy wdrażanie nowych technologii dla ochrony
środowiska. Dziś są również tematy
nowe, które były poruszane w
referatach, w tym kwestia wodoru z
gazu koksowniczego dla celów emobility. Coraz częściej mówi się
także o aplikowaniu do komory baterii
większej ilości biomasy, w celu
obniżenia emisyjności dwutlenku
węgla, przy zachowaniu najwyższej
jakości koksu.
Mamy w Polsce 21 baterii, 9
systemu zasypowego, 12 ubijanego. Są
to małe i duże kompleksy jedno lub
wielobateryjne, które funkcjonują i
moim zdaniem jeszcze przez wiele lat
będą z powodzeniem pracować, a
Instytut będzie Was wspierał i pomagał.
W ostatnim czasie realizowane są 4
inwestycje, a mianowicie modernizacja
baterii nr 2 jako 2 bis w Koksowni
Częstochowa Nowa (planowane uruchomienie rok 2021), budowa II ciągu
instalacji odsiarczania gazu koksowniczego w Radlinie, gdzie prace ruszają,
a także budowa bloku energetycznego o
mocy 104 MW i 30 MW energii. W
najbliższych dniach ma również zostać
rozstrzygnięty przetarg na modernizację baterii 4 w Koksowni Przyjaźń, za
co mocno trzymamy kciuki.

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu na ręce dyrektora ICHPW
Aleksandra Sobolewskiego składają: prezes Jadwiga Dyktus,
wiceprezes Monika Domańska, prezes Wojciech Maj...

Jaka czeka nas przyszłość? Mówimy coraz częściej o transformacji
gospodarki i o społeczeństwie wodorowym. Myślimy o wodorze zielonym, czyli z odnawialnych źródeł
energii. Jednak aby do takiej gospodarki dojść musimy stworzyć podstawy, które powinny być oparte o wodór z
gazu koksowniczego, który jak
pokazują wszystkie wskaźniki ekonomiczne jest najtańszym wśród wodorów. Trzeba również pamiętać, że
bateria koksownicza jest agregatem do
wysokotemperaturowej pirolizy i wpisuje się doskonale w gospodarkę obiegu
zamkniętego. Na dziś nie ma lepszego
paliwa niskoemisyjnego aniżeli koks i o
tym również nie zapominajmy.
Powiedziałem, że bez koksu ani
rusz. Jestem przekonany, że stal, do
której produkcji potrzebny jest koks,
nadal będzie tworzywem konstrukcyjnym XXI wieku. Wpływa na to wiele
czynników: dostępność, cena i co
najważniejsze stal jest materiałem w
100 procentach recyklingowanym.
Stalownicy mówią, że trudno wyobrazić sobie produkcję stali opartej tylko i
wyłącznie na wodorze. Moim zdaniem
pomimo wprowadzenia do procesów
wielkopiecowych wodoru jako reduktora, to nadal dobry koks będzie
niezbędny. Chyba nikt w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście
wpisywania węgla koksowego na listę
surowców strategicznych, nie ma
wątpliwości, że służy on w zupełnie
innym celu, aniżeli węgiel opałowy –
zakończył dyrektor dziękując pracownikom, byłym dyrektorom i przewodniczącym rady naukowej Instytutu za
wieloletnią współpracę. Zadeklarował
dalszą współpracę dla dobra branży
karbochemicznej w Polsce.
Z okazji jubileuszu uczestniczący
w konferencji w siedzibie Instytutu
prezes Towarzystwa Finansowego
„Silesia” Jadwiga Dyktus i wiceprezes Monika Domańska, prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych
„Victoria” Wojciech Maj, prezes
Koksoprojektu Zbigniew Figiel oraz
prezes Koła SITPH przy ArcelorMittal
Poland - Zdzieszowice Witold Pasek
złożyli na ręce dyrektora Aleksandra
Sobolewskiego najlepsze życzenia.
- Gratulujemy wspaniałego jubileuszu i liczymy, że Wałbrzyskie Zakłady
Koksownicze „Victoria”, będą nadal
korzystać ze wsparcia Instytutu, który
pełni również inną ważną rolę integracyjną całego środowiska koksowniczego, za co dziękujemy - powiedziała
Jadwiga Dyktus.
Dyrektor Alekander Sobolewski
podziękował za życzenia i wyraził
nadzieję, że w przyszłym roku
konferencja będzie mogła odbyć się w
szerszym gronie i tradycyjnie na jej
zakończenie odbędzie się spotkanie
przyjaciół koksowników.
Relację z panelu ekspertów zamieścimy w kolejnym wydaniu „MH”.
Przemysław Szwagierczak

... prezes Zbigniew Figiel.

Przewodniczący rady Wacław Czerkawski
i przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol

płaskich odnotowaliśmy
w pierwszej połowie
2020 spadek zużycia o 9
proc. w wyrobach długich o 9 proc. a w rurach
aż o 20 proc.
Produkcja stali surowej spadła o 16 proc. do
poziomu 4,044 mln ton.
Największy 22 proc,
spadek produkcji był w
wyrobach płaskich.
Kolejne podwyżki cen
energii, o około 40 proc.,
poprzez wprowadzaną
opłatę mocową pogorszą
trudną sytuację branży.

wym poziomie pod względem
efektywności energetycznej. Mamy
jedne z najlepszych benchmarków i
parametrów operacyjnych nie tylko w
Europie, ale też w świecie.
Jeżeli chodzi o efektywność
energetyczną to CMC Poland jest w
pierwszej trójce na świecie. Mamy
również najlepszych fachowców. Bez
pomocy państwa otworzyliśmy klasy
patronackie, które kształcą przyszłych
hutników. Niestety od wielu lat
dyskutujemy, przedstawiamy analizy,
gotowe rozwiązania i nie możemy
liczyć na przychylność. Dziś stajemy
przed wyzwaniem wzrostu cen energii
elektrycznej, która w sposób znaczący

zdawać sprawę, że nowy podatek
będziemy płacić wszyscy. Naszymi
pieniędzmi chce się zmodernizować
energetykę. ArcelorMittal zainwestował ogromne środki w modernizację polskich hut i nadal to robi.
Jako kraj potrzebujemy taniej
energii, bo bez niej nie będzie rozwoju
i nie mówię tylko o hutnictwie, ale o
wielu gałęziach polskiej gospodarki.
Mamy świadomość globalnego
ocieplenia i potrzeby wprowadzenia
zielonych technologii produkcji stali.
ArcelorMittal zamierza do roku 2030
zmniejszyć swoje emisje o 30 proc., a
do roku 2050 stać się węglowo
neutralnym producentem stali. Jednak
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Produkcja stali w Europie spadła o
40 proc., a zamówienia zmniejszyły
się nawet o 70 proc. Z tego powodu na
czasowych zwolnieniach jest około
45 proc. hutników. Obawiamy się, że
w najbliższym czasie może dojść do
utraty 50 proc., zdolności produkcyjnych. Europa cierpi, a Chiny w I
kwartale zdołały zwiększyć swoją
produkcję o 1,3 proc. Dlatego też
musimy walczyć o sektor stalowy, o
trwałe miejsca pracy w Europie. W
2013 roku przyjęto w Europie plan
działania dla stali, z którego niestety
nic nie wyniknęło.
Dlatego IndustiALL wraz ze związkami zawodowymi w poszczególnych
państwach Europy chce wypracowania nowego planu na lata 20202030. Plan ten miałby pokazać drogę
do rozwiązania problemów sektora i
nakreślić ramy działalności branży w
Unii Europejskiej. W Europie w
hutnictwie pracuje około 330 tysięcy
osób dlatego tak ważnym zadaniem
jest obrona tych miejsc pracy. W
Polsce bezpośrednio w zakładach
hutniczych pracuje około 20 tysięcy
hutników, ale wraz z firmami
kooperującymi jest to już ponad 100
tysięcy ludzi. Musimy zrobić
wszystko by ratować te miejsca pracy,
które dają oparcie życiowe –
zakończył przewodniczący Andrzej
Karol.

Prezes Stefan Dzienniak
o aktualnej sytuacji branży.
Dla przykładu podam, że w 2017
roku różnica w cenie 1 MWh energii
pomiędzy Polska, a Niemcami
wynosiła 55 złotych, w roku bieżącym
wzrosła do 71 złotych, a od 1 stycznia
może to być nawet 117 złotych. Jako tu
konkurować na globalnym rynku?
Pomimo założeń rynek mocy w
Polsce nie będzie miał istotnego
wpływu na hurtowe ceny energii w
2021 roku, a za tendencję spadkową
odpowiedzialne są: import, wzrost
produkcji energii z Odnawialnych
Źródeł Energii, obniżenie cen emisji
oraz spodziewany spadek popytu.
Najważniejszymi wyzwaniami dla
europejskiego sektora hutniczego są:
zapewnienie konkurencyjności poprzez
stworzenie przyjaznego dla sektora

Strona społeczna - przewodniczący: Piotr Kursatzky, Artur Jacek Wilkoń,
Marek Kijas i Jarosław Gałka.

Stefan Dzienniak prezes zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej podziękował za zaproszenie,
pogratulował siedzącym na sali
górnikom podpisanego kilka dni
wcześniej porozumienia z rządem, a
następnie przedstawił sytuację krajowego i europejskiego hutnictwa.
- Przemysł stalowy w Polsce po raz
kolejny stoi przed poważnym wyzwaniem. Z roku na rok rośnie import
wyrobów stalowych. W wyrobach

otoczenia regulacyjnego, ochrona przed
nadmiernym przywozem i nieuczciwą
konkurencją, ograniczenie negatywnych skutków unijnej polityki
klimatycznej, wsparcie zielonej
transformacji i powstrzymanie zjawiska carbon leakage – ucieczki emisji
– mówił Stefan Dzienniak.
Prezes CMC Poland Jerzy Kozicz
stwierdził, że huta w Zawierciu
zainwestowała ponad 2 mld złotych i
obecnie jest na najwyższym świato-

wpłynie na funkcjonowanie huty,
która produkuje stal ze złomu. Dlatego
apelujemy o pomoc i regulacje
pozwalające na dalszą działalność –
mówił prezes Jerzy Kozicz.
W odpowiedzi na apel menedżerów posłanka na Sejm RP Danuta
Nowicka, wieloletnia przewodnicząca
NSZZ „Solidarność”
w zawierciańskiej hucie powiedziała: Nie
wyobrażam sobie, by w Polsce nie
było hutnictwa. Tu z tego miejsca
obiecuję, że zrobię wszystko, co tylko w
mojej mocy, by ratować branżę.
Poseł Andrzej Kryj, były starosta
ostrowiecki stwierdził, że dla Ostrowca
Świętokrzyskiego huta jest najważniejszym zakładem pracy i daje
życiowe oparcie mieszkańcom miasta.

Poseł Andrzej Kryj
deklaruje pomoc.
- Hutnictwo jest przemysłem
strategicznym dla państwa. Musimy
też patrzeć na aspekt społeczny.
Dlatego złożę w imieniu własnym i
obecnych dziś na tym spotkaniu
parlamentarzystów interpelację, by
przedstawić problemy branży i
państwa postulaty na forum Sejmu –
mówił.
Zabierając głos Tomasz Ślęzak,
członek zarządu dyrektor energii i
ochrony środowiska ArcelorMittal
Poland zaapelował do uczestniczących w obradach posłów PiS:
Danuty Nowickiej, Andrzeja Kryja i
Roberta Warwasa o wsparcie w
Sejmie działań branży, bo wchodząca
w życie od 1 stycznia 2021 roku opłata
mocowa jest szkodliwa, nie tylko dla
hutnictwa, ale dla całego przemysłu w
Polsce.
ArcelorMittal Poland w przyszłym roku zapłaci dodatkowo 100
mln złotych z tytułu opłaty mocowej.
Już dziś nasza konkurencyjność, ze
względu na wysokie ceny energii jest
na granicy opłacalności. Dodatkowe
obciążenie może doprowadzić do
dramatycznej sytuacji.
Rynek mocy to polski wynalazek,
który godzi w konkurencyjność całej
naszej gospodarki. Musimy sobie

by tak się stało potrzeba ogromnych
pieniędzy. Żaden koncern, czy to
ArcelorMittal, czy Salzgitter, czy
ThyssenKrupp bez wsparcia publicznego nie podoła tym zmianom
technologicznym. Produkcja stali z
wodoru jest realnym rozwiązaniem,
ale trzeba zainwestować kilkaset
miliardów euro w ciągu zaledwie
dekady. Na wytworzenie czystego,
zielonego wodoru do produkcji
zeroemisyjnej stali potrzeba gigantycznych mocy energii.
Tak wiec jeżeli chcemy mieć w
Polsce i Europie hutnictwo musimy
skutecznie bronić własnego rynku,
jak najszybciej wprowadzić opłatę
wyrównawczą tzw. carbon border
tax, dla producentów, którzy nie
dbają o środowisko, a co najważniejsze stworzyć przyjazne
warunki do funkcjonowania sektora,
czyli zapewnić dostęp do: odpowiedniej ilości przystępnej cenowo
energii ze źródeł odnawialnych,
stabilnego finansowania niskoemisyjnej produkcji stali, a także
przyspieszyć przechodzenie unijnej
ekonomii w kierunku gospodarki
obiegu zamkniętego.
Musicie państwo naciskać na rząd,
bo hutnictwo jest w wielkim
niebezpieczeństwie. Polityka Unii
Europejskiej w kwestii cen emisji jest
jasna i skierowana na podwyższanie
cen emisji poprzez zmniejszanie ich
dostępności.

Dyrektor Tomasz Ślęzak:
opłata mocowa godzi
w konkurencyjność całej gospodarki.

Dzisiejszy poziom cenowy nie
satysfakcjonuje polityków w Brukseli, którzy uważają, że 40 euro za
tonę emisji nie jest bodźcem do
dekarbonizacji przemysłu. Słyszymy
o cenach na poziomie 70 może 80
euro za tonę. Hutnictwo już dziś ma
ogromne problemy. Dodatkowe
obciążenie krajowego przemysłu
opłatą mocową będzie nie do
udźwignięcia – apelował dyrektor
Tomasz Ślęzak.

Głos w dyskusji zabrali m.in.: Irena
Przybysz przewodnicząca NSZZ
„Solidarność '80” przy JSW Koks,
Dominik Kolorz szef śląskodąbrowskiej „Solidarności”, a także
Marek Kijas wiceprzewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce,
przewodniczący MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek,
Piotr Kursatzky wiceprzewodniczący
Federacji oraz Artur Jacek Wilkoń
przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty „Łabędy”.
- Niestety nie ma z nami strony
rządowej i nie ma z kim rozmawiać.
Od lat spotykamy się na wielu forach,
ale to co dzieje się w ostatnim okresie
nigdy się nie zdarzało. Obecna ekipa
po prostu nas omija. Jeździmy do
Warszawy, próbujemy rozwiązywać
problemy branży, ale po drugiej stronie
nie ma partnera.

Przewodniczący
Marek Kijas.

W 2013 roku Komisja Europejska
ogłosiła zalecenia mające ożywić w
Europie hutnictwo stali, nękane
spadkiem popytu i zamykaniem
zakładów.
Przedstawiony przez ówczesnego komisarza ds. przemysłu Unii
Europejskiej Antonio Tajaniego plan
jasno określał, że każda gospodarka
europejska powinna opierać się na
przemyśle hutniczym. Przewidywał
on działania mające pomóc sektorowi
w zachowaniu konkurencyjności.
Wytykano w nim nieuczciwą
konkurencję ze strony takich krajów
jak Indie, Chiny, Rosja, które przyjęły
rozwiązania protekcjonistyczne.
Komisja proponowała zwiększenie
sprawności energetycznej niektórych
narzędzi, a ponadto objęcie hut
odszkodowaniem finansowym za
zmniejszanie do 2020 r. emisji spalin i
gazów w celu zwiększenia konkurencyjność hutnictwa europejskiego.
Minęło 7 lat i nadal jesteśmy w
tym samym miejscu. Wydaje się, że
zalecenia planu Tajaniego wzięły
sobie do serca kraje rozwijające się,
które wpierają swój przemysł hutniczy.
Niestety tego nie można powiedzieć o
Polsce i Unii Europejskiej. I to jest
podstawowy problem. My nie chcemy
przyjmować argumentów. Patrzymy
wyłącznie przez pryzmat środowiska. A
co z przemysłem, który daje setki
tysięcy miejsc pracy?
Branża hutnicza chcąc inwestować i rozwijać się musi na to sama
zarobić, niejednokrotnie zaciskając
pasa, a energetyka chce to zrobić
kosztem innych – mówił przewodniczący Marek Kijas.
Na zakończenie uczestnicy
spotkania przyjęli stanowisko w
sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych
oraz problemów gospodarczych
spowodowanych kryzysem epidemicznym w kontekście Europejskiego
Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego
1 października 2020 roku, które
drukujemy w całości na stronie 7.
Przemysław Szwagierczak
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Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz- Wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r.
rozwiązań umożliwiających
nego w Katowicach wypracowano stanowisko w sprawie sytuacji przemysłowym odbiorcom energii
przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz
realny udział w mechanizmach
problemów gospo-darczych spowodowanych kryzysem zarządzania popytem na energię
epidemicznym COVID 19 w kontekście Europejskiego Dnia Akcji elektryczną w ramach regulacyjnych usług systemowych (DSR),
dla Przemysłu Stalowego 1 października 2020 r.
równoległych do rynku mocy.

STANOWISKO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPO£ECZNEGO W KATOWICACH

W OBRONIE HUTNICTWA
I TYSIÊCY MIEJSC PRACY!
Czytamy w nim:
Strona
społeczna oraz strona pracodawców
przemysłu stalowego wzywa Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej do pilnego
podjęcia dialogu z przemysłem na
rzecz ograniczenia kosztów i obciążeń
regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców z sektora stalowego,
poprzez powołanie zespołu roboczego
na rzecz wypracowania nowych
rozwiązań zabezpieczających sytuację
konkurencyjną hutnictwa na arenie
międzynarodowej, w tym w szczególności do:
Podjęcia pilnych działań na
poziomie europejskim
zmierzających do zastosowania
przez Komisję Europejską
wszelkich dostępnych narzędzi
chroniących rynek przed
nieuczciwym importem wyrobów
hutniczych.
W związku ze zbliżającym się
terminem wygaśnięcia obowiązujących obecnie środków ochronnych,
który przypada na 30 czerwca 2021 r.,
w celu zabezpieczenia unijnego rynku
stali przed rosnącym, nieuczciwym
przywozem stali z krajów trzecich,
rekomendujemy przedłużenie obowiązywania środków ochronnych na
kolejny okres i/lub zdecydowane
stosowanie przez Komisję Europejską
wszelkich dostępnych narzędzi
chroniących przed importem zaburzającym międzynarodową konkurencję, tj. w szczególności szerokie
stosowanie środków antydumpingowych oraz antysubsydyjnych.
Zapewnienia finansowego
wsparcia transformacji sektora
stalowego z funduszy unijnych w
ramach Europejskiego oraz
krajowego Recovery Action Plan.
W planach odbudowy europejskiej gospodarki wskazano wprost,
że zielona transformacja gospodarki
oraz digitalizacja stanowią główny
priorytet w rozwoju gospodarki spo-

wolnionej pandemią. Inwestycje w
czyste technologie oraz technologie
cyfrowe, razem z gospodarką cyrkularną pomogą stworzyć nowe miejsca
pracy oraz przyczynią się do szybkiej
naprawy gospodarki po kryzysie.
W ramach unijnego Recovery
Plan uwzględnione powinny zostać
mechanizmy wsparcia dla hutnictwa,
którego transformacja i funkcjonowanie jest newralgiczne dla
działania łańcucha dostaw w nowoczesnej gospodarce . W efekcie, takie
wsparcie będzie wywierało korzystny
wpływ na stymulację rozwoju wielu
innych branż gospodarki.

Wraz z wygaszeniem usługi
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w formule programu
gwarantowanego przestaną istnieć
technicznie i ekonomicznie uzasadnione możliwości uczestnictwa
odbiorców energii elektrycznej w
aktywnym świadczeniu usług DSR.
Biorąc pod uwagę szereg zalet
wynikających z wykorzystania mechanizmów redukcji, a także doświadczenia innych państw, warto rozważyć
szersze wykorzystanie tej technologii
w ramach usług systemowych
funkcjonujących równolegle do rynku
mocy, który ma inny cel.

Obniżenia kosztów rynku mocy
dla odbiorców energochłonnych od
1 stycznia 2021 r. poprzez reparametryzację opłaty mocowej lub
ewentualnie zawieszenie jej pobierania (zapewnienie, że od 1 stycznia 2021 r. przemysł energochłonny
będzie ponosił koszt opłaty
mocowej w wysokości nie większej
niż było to zakładane w 2017 r. w
trakcie prac nad ustawą z dnia 8
grudnia 2017 r. o rynku mocy).

Reparametryzacji ulgi
od kosztów wsparcia OZE
i kogeneracji od 1 stycznia 2021 r.
(maksymalny stopień ulgi powinien
przysługiwać odbiorcom o
współczynniku energochłonności
powyżej 20 proc.).

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
wielokrotnie zapewniał, że rynek
mocy będzie uwzględniał zmniejszony koszt opłaty mocowej dla
przedsiębiorstw energochłonnych.
Przyjęło to ostatecznie formę art. 70
ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
rynku mocy, który to przepis, z racji
niezgodności zawartej w nim formuły
ulgi z prawem unijnym, nie może być
jednak wprowadzony w życie.
W tej sytuacji postulujemy o:
- wprowadzenie od 1 stycznia
2021 r rozwiązań ustawowych
obniżających koszty funkcjonowania
rynku mocy dla odbiorców energochłonnych poprzez reparametryzację
opłaty mocowej;
- w przypadku braku reparametryzacji, zawieszenie pobierania
opłaty mocowej do dnia 31 grudnia
2021roku.

Spełnienie warunku energochłonności na poziomie 40%,
uprawniającego do maksymalnej ulgi,
w dużym stopniu zależy od struktury
kosztów przedsiębiorstwa, w tym w
szczególności struktury kosztów
pracy.
Zawarty w rozporządzeniu wzór
wyliczenia poziomu energochłonności
w istotnym stopniu dyskryminuje
solidne przedsiębiorstwa, unikające
zatrudniania pracowników tymczasowych czy tzw. outsourcingu
pracowniczego oraz podnoszących
wynagrodzenia swoim pracownikom.
Pozostawienie aktualnie obowiązujących progów, może motywować
pracodawców do zamiany struktury
zatrudnienia np. poprzez zamianę
pracowników stałych na pracowników
tymczasowych czy na wydzielanie
części pracowników poza struktury
firmy w celu poprawy wskaźnika GVA
przedsiębiorstwa.
Zasadne zatem wydaje się
odpowiednie zmodyfikowanie
progów uprawniających do ulgi, tak
aby przedsiębiorstwa zatrudniające

pracowników na umowy o pracę, które
tworzą jakościowe miejsca pracy i
unikają umów „śmieciowych”, mogły
korzystać z niej w pełnym wymiarze i nie
były stawiane w gorszej pozycji z
powodu prowadzenia przyjaznej polityki
personalnej.
Wprowadzenia indywidualnych
taryf dystrybucyjnych dla dużych
odbiorców od 1 stycznia 2022 r.
Docelowy system naliczania opłat
dla wybranej grupy dużych odbiorców
powinien odzwierciedlać fakt, iż takie
przedsiębiorstwa generują niższy koszt
dostawy energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci przesyłowej i
dystrybucyjnej.
Zmiana ta powinna mieć charakter
dobrowolny i objąć wąską grupę
największych odbiorców energii, przez
co nie będzie miała dużego wpływu na
koszty ponoszone przez pozostałych
odbiorców.
Intensyfikacji działań
mających na celu obniżenie
hurtowych cen energii.
Istniejące ograniczenia i różnice
pomiędzy krajami członkowskimi
przekładają się na wyższe ceny w
Polsce.
W interesie odbiorców energochłonnych, w tym hutnictwa jest
budowanie jednolitego, europejskiego
rynku energii. Działania na rzecz
ujednolicenia cen pomiędzy poszczególnymi państwami zapewnią równe
warunki konkurencji pomiędzy
przedsiębiorstwami prowadzącymi
działalność na terenie UE.
Obniżenia
kosztów regulacyjnych
obejmujących energię elektryczną
(w tym opłaty jakościowej).
Z perspektywy przemysłu,
konieczne jest zapewnienie pewności
prawnej, iż poczynając od roku 2021
stawki opłaty jakościowej znacząco
spadną (w ramach postępowania
notyfikacyjnego dotyczącego wprowadzenia rynku mocy (SA.46100),
Rząd RP zobowiązał się do rezygnacji
z szeregu usług, które obecnie
finansowane są z przychodów z opłaty
jakościowej).
Jednocześnie konieczna jest
całkowita transparentność w zakresie
kosztów operatora, będących
podstawą wyliczania stawek opłaty
jakościowej, w tym także ewentualnych planów finansowania z opłaty
jakościowej dodatkowych usług
systemowych.

25 września strona rządowa podpisała porozumienie z górnikami według którego ostatnia kopalnia węgla energetycznego zostanie
zamknięta w Polsce w 2049 roku. To jednak nie rozwiązuje problemu restrukturyzacji górnictwa. Na ustalenia rządu i związków
zawodowych musi zgodzić się Komisja Europejska, co nie będzie sprawą łatwą, bo unijne przepisy zabraniają bezpośrednich dopłat do
wydobycia. Na pomoc publiczną pozwalają jedynie w przypadku likwidacji zakladów. Podpisane porozumienie dotyczy kopalń Polskiej
Grupy Górniczej i Węglokoksu. Według wyliczeń ekspertów utrzymanie tych kopalń rocznie może kosztować państwo nawet 1 mld złotych.
Zdaniem dra Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki i eksperta ds. górnictwa –
rzeczywistość będzie biegła szybciej
aniżeli zapisy porozumienia. Spośród
17 działających w tej chwili kopalń,
tylko cztery mają szansę na funkcjonowanie dłużej, ze względu na
posiadane zasoby węgla, a przede wszystkim
udostępnione złoża.
„Wszystkie pozostałe kopalnie i tak
wcześniej skończą swój żywot, bo nie mają
udostępnionych zasobów węgla, pomimo, że
posiadają je geologicznie (…) Inna sytuacja jest
w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie
wydobywa się węgiel koksowy, uznany przez
Unię Europejską za produkt deficytowy i
strategiczny. Tam kopalnie mają dłuższą
perspektywę pracy” - twierdzi Jerzy
Markowski.

KOPALNIE WÊGLA ENERGETYCZNEGO
„WCZEŒNIEJ SKOÑCZ¥ SWÓJ ¯YWOT”
Przyjrzyjmy się zatem zasobom kopalń w
Polsce. Od końca lipca 2020 dostępny jest „Bilans
Zasobów Złóż Kopalin w Polsce” na dzień 31
grudnia 2019. Pomimo, iż został on upubliczniony, podczas ostatniego protestu górników
przeszedł bez echa, choć wydaje się, że powinien
być podstawą rozmów o przyszłości górnictwa w
Polsce i jego restrukturyzacji.
WĘGIEL KAMIENNY
Węgiel kamienny w Polsce występuje w
trzech zagłębiach. Wydobycie prowadzone jest
obecnie w dwóch z nich: górnośląskim oraz lubel-

skim. Na terenie Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego eksploatacja pięciu złóż została
zaniechana około 20 lat temu. W ostatnich latach
w wyniku prac poszukiwawczych udokumentowano nowe złoża, głównie węgli koksowych:
Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech oraz
Heddi II, gdzie obecnie prowadzone są prace
przygotowawcze do rozpoczęcia wydobycia.
Według opublikowanego bilansu na koniec
2019 roku zasoby geologiczne węgli
energetycznych wynoszą 45,2 mld ton z tego
rozpoznane jest niespełna 10 proc. czyli 4,2 mld
ton. Do tego dochodzi węgiel koksowy, którego

MANIFESTACJA
OPZZ W WARSZAWIE

¯¥DAMY
RZETELNEGO
DIALOGU
2 października 2020 r. w Warszawie protestowali związkowcy z
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych pod
przewodnictwem Federacji Związków Zawodowych Węgla Brunatnego, wspierani przez cały sektor
górniczo-energetyczny, branżę
przemysł i transport OPZZ, w tym
hutników i metalowców.
Demonstranci zgromadzili się
przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, a następnie przeszli ulicami
Warszawy pod Kancelarię Premiera.
Żądali rzetelnego dialogu społecznego i jednoznacznie sformułowanej
polityki rządu dotyczącej całej
sytuacji w górnictwie i energetyce z
naciskiem na kwestie związane z
wydobyciem węgla brunatnego.
Na manifestacji obecne było całe
kierownictwo OPZZ z przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim
na czele oraz przedstawiciele Rady
OPZZ. Wsparcia w walce o miejsca
pracy udzielili również Metalowcy i
Hutnicy pod przewodnictwem Federacji Mirosława Grzybka. Trudna
sytuacja pracowników dotyczy także
ich branż. Przedstawiciele manifestujących związkowców złożyli petycję
do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Czytamy w niej m.in.: Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych wielokrotnie zwracało
się do rządu z pismami obrazującymi
problemy, jakie mają miejsce w całej
branży górniczo energetycznej. OPZZ
zwracało się również w czerwcu z
wnioskiem do Rady Dialogu Społecznego o posiedzenie Zespołu Problemowego d/s Gospodarki i Rynku
Pracy, poświęcone problematyce
dotyczącej systemowych rozwiązań
w branży górniczo – energetycznej.
Przedstawiono nam tylko ogólne
założenia. Brak było konkretnej
spójnej koncepcji, która zarówno
dbałaby o niezależność energetyczną
Polski jak i o miejsca pracy. Mamy
prawo oczekiwać od polskiego rządu
działań na rzecz stabilizacji branży
górnictwa i energetyki oraz zapewnienia
suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brak wieloletniej
strategii energetycznej uwzględniającej
interesy Polski stanowi niebezpieczeństwo dla naszego kraju.

zasoby wynoszą 18,3 mld ton, w tym rozpoznane
2,4 mld ton. Zasoby złóż zagospodarowanych
wynoszą dla węgli typu 31-33 odpowiednio 16,3 i
2,5 mld ton oraz dla węgli typu 34-37 10,8 i 1,8
mld ton. Wydobycie węgla kamiennego w 2019
roku wynosiło 64 mln ton, po odjęciu wielkości
wydobycia w Polsce w 2019 roku węgla koksowego 12,1 mln ton, wydobycie węgla
energetycznego wynosiło 51,9 mln ton i było ono
najniższe od 30 lat.
Zdaniem ekspertów branży wydobywczej
takie zasoby pozwolą na eksploatację do 28 lat
przyjmując polską metodykę obliczania, która w
naszym kraju polega na prostym podzieleniu
zasobów operatywnych przez aktualne
wydobycie. Jeśli zgodnie z międzynarodowymi
standardami dokumentowania złóż (JORC
Code) powszechnie stosowanych we wszystkich krajach i przez największych producentów, oprócz Polski, uwzględnimy niskie
ceny węgla energetycznego na rynku europejskim, to okazuje się, że zasobów ekonomicznych energetycznego węgla kamiennego
mamy na mniej niż 15 lat i to tylko w
najbardziej efektywnych zakładach górniczych, jak np. „Bogdanka” i „Silesia”.
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POGOTOWIE STRAJKOWE
W KRAKOWSKIEJ HUCIE!
Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium NSZZ
Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie podjęło
decyzję o ogłoszeniu pogotowia strajkowego.
W uchwale czytamy: W związku z podjętą decyzją (...)
wzywamy zarząd do wycofania się z niej do dnia 16 października.
Brak pozytywnej decyzji w wyznaczonym czasie wdroży procedurę
strajkową poprzez przeprowadzenie referendum strajkowego, aż do
zatrzymania urządzeń produkcyjnych w spółce. Podjęta decyzja
jest wyrazem naszej determinacji w utrzymaniu części surowcowej
w Krakowie i tym samym obrony miejsc pracy.
Zarząd związku skierował także list do prezesa Sanjaya
Samaddara, w którym zawraca uwagę, że pracownicy krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland czują się oszukani i
wykorzystani przez władze spółki.
„Deklaracje o czasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej okazały się bezwartościowymi słowami kierowanymi do
zaangażowanych i gotowych na wiele wyzwań pracowników
krakowskiego Oddziału AMP SA. Niestety za ten ich wysiłek i
zaangażowanie nagrodą jest utrata miejsc pracy. Zapewnienia
zarządu o zabezpieczeniu pracowników traktujemy obecnie jak
puste słowa.
Strona społeczna w wielu trudnych sytuacjach starała się dla
wspólnego dobra wspierać działania ArcelorMittal Poland,
zarówno na poziomie rządowym jak i lokalnym. Wiele naszych
wystąpień dotyczących realnej pomocy dla spółki było
wysłuchanych i realizowanych” - czytamy w liście.

SYNDYK OG£OSI NOWY PRZETARG

SUNNINGWELL STEEL
NIE KUPI HUTY CZÊSTOCHOWA
DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Jesteśmy nadal zainteresowani
nabyciem Huty Częstochowa. Nie
mogliśmy podpisać umowy, bo nie
została jeszcze przygotowana.
Pojawiły się braki w dokumentacji.
Zmiana w regulaminie przetargu, na
którą nie zgodził się sędziakomisarz to wydłużenie terminu,
które pozwoliłoby uzupełnić te braki
i przygotować poprawną umowę wyjaśnia Marek Frydrych, prezes
Sunningwell International Polska,
podkreślając, że o zmianę terminu
wnioskował także syndyk masy
upadłościowej huty, a wierzyciele
wyrazili na to zgodę.
Dzierżawa majątku huty dobiegła końca 5 października, jednak
huta nadal pracuje, a władze
Sunningwell Steel mają nadzieję na
rozwiązanie tej sytuacji.
Jak potoczy się los częstochowskich hutników,którzy od
ponad półtora roku pozostają w
niepewności dalszego zatrudnienia.
Kto zostanie właścicielem jedynej w
Polsce huty produkującej blachy
grube dowiemy się z pewnością w
najbliższym czasie.
(P)

ANEKS DO UMOWY

ZIELONA REWOLUCJA ZE PAK

FARMA FOTOWOLTAICZNA
NA TERENIE KOPALNI ADAMÓW
DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Kolejna ważna data w tym zakresie to styczeń 2018 gdy zamknięta została
elektrownia Adamów na skutek decyzji Komisji Europejskiej o konieczności
zakończenia działalności produkcyjnej ze względów ekologicznych. Na lata 20192021 zaplanowano wyłączenie 3 bloków w elektrowni Pątnów I, każdy o mocy 200
MW. Ostatni blok ma zakończyć pracę 1 stycznia 2021 roku. Decyzja o budowie
wielkiej farmy fotowoltaicznej to już prawdziwa rewolucja.
To kolejny sygnał, że era węgla, zarówno kamiennego jak i brunatnego, jako
surowca energetycznego dobiega końca. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego zostanie
zamknięta w 2049 roku. Kiedy przestaną pracować odkrywki, jeszcze nie wiadomo, ale
ich koniec jest nieuchronny. Ocenia się, że nawet bez nowych kopalń polskie
elektrownie mogłyby produkować energię elektryczną z węgla brunatnego jeszcze
przez 40 lat. Jednak przy stale rosnącym imporcie taniej energii i coraz wyższych
kosztach emisji jest to mało prawdopodobne.
Przez długi okres czasu był to najtańszy sposób produkcji energii elektrycznej, ale
też najbardziej szkodliwy dla naturalnego środowiska i ludzkiej populacji. Względy
ekonomiczne sprawiły, że wiele państw opierało swoją politykę energetyczną na węglu
brunatnym. Dziś największymi producentami tego surowca w Unii Europejskiej są:
Niemcy – 131,3 mln ton rocznego wydobycia, Polska – 50,3 mln, Czechy – 37 mln,
Bułgaria – 28 mln, Grecja – 27,3 mln, Rumunia – 21,7 mln. Tak więc zajmujemy drugą
pozycję, a unijna polityka klimatyczna, a także wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa zmieniły całkowicie sytuację.
Niemcy podjęli decyzję o odejściu od węgla brunatnego w energetyce do roku 2038
i cały proces dopiero się u nich zaczyna. Czy i kiedy pójdziemy w ich ślady? Póki co
mamy inicjatywę prywatnego inwestora. Być może także Polska Grupa Energetyczna
zrezygnuje z planów budowy kopalni Złoczew, która miałaby przedłużyć działalność
Elektrowni Bełchatów. W obecnych uwarunkowaniach, a zwłaszcza perspektywie
wzrostu obciążeń klimatycznych ta inwestycja nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Grupa na razie walczy o utrzymanie kopalni węgla brunatnego w Turoszowie, ale
zmaga się z protestami lokalnej społeczności.

BORYSZEW OBEJMIE AKCJE GRÄNGES
Boryszew zawarł ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji
Impexmetalu. W ramach rozliczenia transakcji, poza gotówką, Boryszew ma objąć blisko 3,5 proc.
pakiet akcji Gränges. Jak podano w komunikacie, strony uzgodniły m.in., że na podstawie osobnego
aneksu, który zostanie zawarty w przyszłości, zmianie ulegną postanowienia dotyczące płatności
części ceny w kwocie odpowiadającej 90 mln zł, która zostanie rozliczona w drodze nabycia przez
Boryszew akcji wyemitowanych przez Gränges.
Boryszew będzie również
zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji Gränges w liczbie
odpowiadającej proporcji akcji
Gränges będącej w posiadaniu
Boryszewa do wszystkich akcji
Gränges, jeśli w okresie 6 miesięcy
następujących po dniu zamknięcia
transakcji, kapitał zakładowy
Gränges zostanie podwyższony w
ramach realizacji prawa poboru.
Polska spółką będzie też
zobowiązana do niesprzedawania
akcji Gränges w okresie 6 miesięcy
po zamknięciu transakcji.

„Po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej
przejęcia Aluminium Konin przez
Gränges AB, podpisaliśmy dziś
aneks do przedwstępnej umowy
sprzedaży z 27 listopada 2019 r.
Zgodnie z dokumentem, w
rozliczeniu transakcji, poza gotówką zdecydowaliśmy się objąć blisko
3,5 proc. pakiet akcji Gränges AB,
co stanowi równowartość 90 mln
złotych. Poprzez nabycie akcji
Gränges AB chcemy w dalszym
ciągu wykorzystywać potencjał
rynku aluminium oraz produktów

oferowanych przez Aluminium
Konin. Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem
Gränges AB. Oczekujemy zamknięcia transakcji w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym Piotr Lisiecki
prezes Boryszewa.
Gränges jest światowym dostawcą walcowanych produktów
aluminiowych stosowanych w
wymiennikach ciepła i na innych
rynkach niszowych. Ma zakłady w
Szwecji, Chinach i USA.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę Krezus z siedzibą w Toruniu, która
zajmuje się obrotem metali nieżelaznych, karę w wysokości 500 tys. zł oraz karę wykluczenia
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym - poinformowała 7 października
Komisja. Powodem jest naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o
ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku
przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości
raportów okresowych - czytamy w komunikacie.

KREZUS WYRZUCONY Z GIE£DY
Komisja wskazała, że Krezus
SA nie opublikowała raportu rocznego za rok 2018, w tym skonsolidowanego raportu rocznego z 2018
r., raportu okresowego za I kwartał
2019 r. oraz skonsolidowanego
raportu półrocznego za I półrocze
2019 r., tj. łącznie czterech
raportów okresowych.
Wykluczenie papierów wartościowych nastąpi po upływie 30
dni od dnia, w którym decyzja
stanie się ostateczna.
Komisja podkreśliła, że raporty okresowe stanowią dla inwestorów istotne źródło informacji
finansowych i niefinansowych.
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„Terminowa i należyta publikacja
ww. informacji pozwala zachować
równowagę informacyjną na rynku
kapitałowym. Powyższy obowiązek odnosi się również do skonsolidowanych raportów okresowych,
w sytuacji gdy podmiot działa jako
jednostka dominująca grupy
kapitałowej" - wskazano.
Zaznaczono, że brak dostępu
przez uczestników rynku kapitałowego do kompleksowej informacji wynikających z raportów
okresowych Krezusa, w tym w
szczególności raportów okresowych poddawanych weryfikacji przez biegłego rewidenta

(raporty roczne i półroczne) jest
fundamentalnie sprzeczny z
najważniejszymi regułami rynku
kapitałowego, przede wszystkim z
zasadą transparentności. Brak
informacyjny w tym zakresie - jak
zaznaczono - jest zagrożeniem dla
bezpieczeństwa obrotu i dla
środków finansowych zaangażowanych przez jego uczestników
w walory spółki.
Decyzja Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie wykluczenia akcji spółki Krezuds z
obrotu na rynku regulowanym
stanie się ostateczna po jej
uprawomocnieniu.

Pątnów II będzie najdłużej funkcjonującą, bo do 2030 roku,
elektrownią Zespołu Panów-Adamów- Konin.

W Polsce 28 proc. energii elektrycznej produkuje się z węgla brunatnego, a 49 proc.
z węgla kamiennego. Transformacja systemu energetycznego to jedno z
najważniejszych wyzwań dla gospodarki w najbliższych kilkudziesięciu latach. Trzeba
się liczyć z olbrzymimi kosztami finansowymi i społecznymi. Niestety cały ten proces
zaczął się u nas zbyt późno. Unijna polityka klimatyczna i zapowiadane przyspieszenie
terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej stawia nasz kraj w trudnej sytuacji.
Wróćmy jednak do poczynań Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do rozpoczęcia zielonej rewolucji.
Otóż w 2013 roku zarząd czynił starania o uzyskanie decyzji środowiskowej dla kopalni
odkrywkowej na złożu Ościsłowo, której dotychczas nie uzyskał. Te bezskuteczne
wysiłki stały się jedną z przyczyn rezygnacji z nowej inwestycji. Jednej z kilku.
Najważniejszymi bodajże były wyniki analizy dotyczącej warunków funkcjonowania
w dłuższej perspektywie czasowej w sytuacji zaostrzania się unijnej polityki
klimatycznej, rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla i importu energii. Brano też
pod uwagę możliwości pozyskania unijnych środków dla regionów górniczych
podejmujących transformację energetyczną, a także środowiskowy sprzeciw lokalnej
społeczności.
Ostateczna rezygnacja z budowy nowej kopalni zmusiła zarząd do zmodyfikowania
planów produkcji energii elektrycznej, w tym do wcześniejszego wyłączenia
elektrowni Pątnów I i Pątnów II. Pierwsza z uwagi na ograniczone zasoby węgla
brunatnego funkcjonować będzie do połowy 2025 roku, zaś druga jak długo będzie
rentowna, jednak nie dłużej jak do 2030 roku.
Fundamentalne zmiany w działalności Zespołu Elektrowni Pątnów-AdamówKonin poprzedziły zmiany personalne, w tym objęcie stanowiska przewodniczącego
rady nadzorczej przez Piotra Woźnego, byłego wiceministra w rządzie Mateusza
Morawieckiego, zaangażowanego wówczas w walkę ze smogiem.
Następuje więc odwrót od węgla i skoncentrowanie się na projektach związanych z
odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, a więc przyszłościowymi technologiami
produkcji tej energii do niedawna jeszcze niedocenianymi w naszym kraju. Początek to
właśnie budowa farmy fotowoltaicznej, największej tego typu inwestycji w Polsce
nakładem prawie 164 mln złotych.
Zielona rewolucja odbędzie się niestety także kosztem społecznym, bo spółka
zapowiedziała zwolnienia grupowe. Górnicy mają jednak alternatywę
przekwalifikowania się na instalatorów systemów fotowoltaicznych w centrum
szkoleniowym uruchomionym w Elektrowni Konin i propozycję pracy na budowie
farmy, która ma być uruchomiona w sierpniu 2021 roku.
Trzeba podkreślić, że tak zasadnicza zmiana wiązać się będzie ze zmniejszeniem
skali działalności, a więc i zysków. Jednak otwiera ona szeroko drzwi do przyszłości i
nową kartę historii znanej firmy.
Edward Szwagierczak
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Grupa Boryszew
to jedna z największych
prywatnych grup przemysłowych w Polsce działająca na
czterech kontynentach.
Jest największą polską firmą
motoryzacyjną specjalizującą
się w produkcji komponentów do samochodów.
Jednocześnie jest największym polskim producentem
wyrobów z metali nieżelaznych. Boryszew jest także
znaczącym producentem stali
i chemikaliów.
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samochód w Europie wyposażony jest
w części produkowane przez Grupę Boryszew

Przez ponad pół wieku kolejne pokolenia Polaków nie słyszały w szkole o wojnie polsko-bolszewickiej lat
1920-1921. Jakieś ułamki wiedzy o tamtych wydarzeniach przekazywane były w rodzinnych opowieściach
i wspomnieniach lub literaturze drugiego obiegu. Władze PRL dbały, by wiedza o klęsce Sowietów w tej wojnie nie
mąciła atmosfery oficjalnej przyjaźni polsko-radzieckiej. Jubileusz 100-lecia polskiego zwycięstwa pod Warszawą
i nad Niemnem jest stosowną okazją, by je przypomnieć.

100 LAT BITWY NAD NIEMNEM

ZDECYDOWA£A O WSCHODNICH GRANICACH
Do negocjacji strony powróciły 21
Jednym z ważnych wydarzeń w trakcie
Kiedy nie spełniły się nadzieje
bolszewickich przywódców o zajęciu bitwy nad Niemnem był tzw. bunt gen. września 1920 roku na neutralnym gruncie w
Warszawy, pokonaniu Polski i rewolucyjnym Lucjana Żeligowskiego, który z inicjatywy i Rydze na Łotwie. Wygrana nad Niemnem
marszu na Zachód w celu ustanowienia za zgodą Józefa Piłsudskiego 7 października stworzyła dobrą podstawę rokowań, której
komunizmu w Europie, Armia Czerwona zajął Wilno i powołał tzw. Litwę Środkową. niestety nasza delegacja nie potrafiła do
wycofała się na linię rzek: Niemna, Szczary i Następnie zorganizował wybory do Sejmu końca wykorzystać.
Na jej czele stali: wiceminister spraw
Świsłoczy. Dowódca Frontu Zachodniego Wileńskiego, a ten 22 lutego 1922 roku
Michaił Tuchaczewski, pochodzący zresztą z zdecydował o włączeniu Litwy Środkowej do zagranicznych Jan Dąbski z PSL, pełniący tę
arystokratycznej, rosyjskiej rodziny, nie mógł Polski. Inicjatorzy tej aneksji, obydwaj funkcję zaledwie od pół roku, Henryk
pogodzić się z klęską. Wszak nieco wcześniej Litwini, nie mogli się pogodzić, by Wilno Strasburger z Narodowej Demokracji i
przekonywał swoich przełożonych o pozostawało poza granicami Rzecz- socjalista Leon Wasilewski, bliski
współpracownik Józefa Piłsudskiego.
pewnym sukcesie. Teraz dowodził, że pospolitej.
Nie było w niej jednomyślności, co do
Bitwa nad Niemnem miała bardzo ważne
przegrana bitwa o Warszawę nie oznacza
znaczenie, gdyż ostatecznie przypie- przyszłości Polski. Większość należała do
przegranej wojny.
Ten młody, najzdolniejszy chyba czętowała zwycięstwo Polski w wojnie z przeciwników koncepcji stworzenia państwa
dowódca w Armii Czerwonej, zamordowany bolszewikami i dowiodła, że młode państwo federalnego z udziałem Litwy, Białorusi i
w latach trzydziestych w ramach czystek potrafi bronić swojej niepodległości. Ukrainy na czele z Polską. Pierwszym
stalinowskich, bardzo szybko dzięki Sowieccy przywódcy z Włodzimierzem krokiem na drodze do tego celu był układ
uzupełnieniom odbudował trzy armie i Leninem i Lwem Trockim musieli Piłsudskiego z przywódcą Ukrainy Petlurą,
przystąpił do planowania przejścia do ostatecznie zrezygnować z podboju Polski i wspólne zajęcie Kijowa wiosną 1920 roku,
wkrótce utraconego na rzecz Sowietów.
ofensywy. Siłami 73 tysięcy żołnierzy planów zrewolucjonizowania Europy.
Głównym przeciwnikiem tej koncepcji
Zadecydowało też o przebiegu wschodpostanowił uderzyć na Białystok i Brześć nad
Bugiem, a następnie zdobyć Lublin. niej granicy Polski. Choć ostateczne decyzje był przywódca Narodowej Demokracji
Meldując Leniowi, przekonywał, że Polacy w tej sprawie zapisane zostały w traktacie Roman Dmowski. Jego program zakładał
wytyczenie granicy obejnie są w stanie podjąć zdecymującej ziemie zamieszdowanych i skutecznych działań,
kałe przez większość
bo wyczerpali całe swoje możliludności polskiej, a więc w
wości w trakcie kontrofensywy.
zasadzie na granicy po II
Nie uwzględniał faktu, że
rozbiorze Polski. Godził
zwycięstwo w Bitwie Warszawsię na podział ziem
skiej mocno podbudowało morale
białoruskich i ukraińskich,
naszych żołnierzy i wolę walki, aż
gdyż uważał, że słabe ich
do całkowitego zwycięstwa.
państwa wciągną Polskę w
Tymczasem Wódz Naczelny
konflikt z Rosją Sowiecką.
Józef Piłsudski, wkrótce po zwyPrzewidywał odrodzenie
cięstwie pod Warszawą, doszedł do
się niekomunistycznej
wniosku o konieczności stoczenia
Rosji, która mogłaby się
kolejnej bitwy, zapewniającej
stać naszym sojusznikiem
ostateczny sukces w tej wojnie. Już
w przypadku konfliktu z
24 sierpnia postanowił o przegruNiemcami.
powaniu polskich oddziałów
Te poglądy Romana
wojska, a 10 września w Kwaterze
Przez siedem lat Polacy walczyli o niepodległą i suwerenną Ojczyznę.
Dmowskiego zaciążyły
Głównej w Brześciu nad Bugiem
przedstawił plan ofensywy. Siły polskie pokojowym zawartym w Rydze 18 marca fatalnie nad rokowaniami, a jedną z
liczyły łącznie niespełna 100 tysięcy 1921 roku. Zwycięstwo nad Niemnem pierwszych decyzji w Rydze było wyżołnierzy, 67 tysięcy w stanie bojowym i kończyło prawie dwuletnią wojnę. Najpierw kluczenie z nich delegacji Ukrainy sprzyponad 30 tysięcy w odwodzie stacjonującym 12 października 1920 roku podpisany został mierzonej z Polską. Godząc się na to, Jan
w głębi kraju. Operacje miały przeprowadzić rozejm ustalający, że wszelkie działania Dąbski pogrzebał marzenia Ukraińców o
2 Armia dowodzona przez gen. Edwarda zbrojne zakończone zostaną do 18 utworzeniu niezależnego państwa.
Historycy są zdania, że Polska mogła
Rydza-Śmigłego i 4 Armia pod dowództwem października, ale Józef Piłsudski polecił je
kontynuować do ostatniego dnia wojny, a uzyskać znacznie więcej, bo Sowieci byli
gen. Leonarda Skierskiego.
gotowi oddać całą Białoruś. Tymczasem
20 września dywizje 2 Armii zaata- wojsko polskie zdołało jeszcze zająć Mińsk.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że o s t a t e c z n a w s c h o d n i a g r a n i c a I I
kowały Armię Czerwoną. Plan zakładał
zdobycie Grodna do 23 września, ale to się rozmowy w sprawie zakończenia wojny Rzeczypospolitej obejmowała cześć zanie powiodło. Bolszewicy byli zaskoczeni polsko-bolszewickiej rozpoczęły się dużo chodniej Białorusi bez Mińska i Ukrainy
atakiem, ale po dwóch dniach walki wcześniej, bo w sierpniu 1920 roku, gdy bez Kamieńca Podolskiego. Na północy
Tuchaczewski ściągnął pod Grodno odwody i Sowieci nacierali na Warszawę, a więc w opierała się o Dźwinę, a na południu o
skutecznie się bronił. Ofensywa polska bardzo niekorzystnej sytuacji dla Polski. Zbrucz i Dniestr.
Zapisy traktatu zawartego w Rydze
została zatrzymana. 22 września do walki Wówczas do Mińska udała się polska
przystąpiła grupa uderzeniowa, która miała delegacja. Pewni zwycięstwa bolszewicy zobowiązywały Rosję Sowiecką do
przemaszerować przez Litwę, rozbiła postawili warunki absolutnie dla nas nie do wypłacenia Polsce odszkodowania w
wysokości 30 mln rubli w złocie, zwrotu
litewski opór pod Sejnami, a następnego dnia przyjęcia.
Żądali m.in. ograniczenia liczebności zagrabionych dóbr kultury. Do ojczyzny
zajęła most na Niemnie. 24 września natarcie
rozpoczęła 4 Armia, a 25 września grupa polskiej armii do 50 tysięcy żołnierzy, miało powrócić ponad 2,5 mln Polaków.
uderzeniowa zaczęła bój o Grodno. Po granicy na linii Curzona, czyli na Bugu i Rosja nigdy nie spełniła swoich zobowiązań
zaciętych walkach na wszystkich odcinkach powołania milicji robotniczych. Chodziło im traktatowych, które uznawała za wymuszone
frontu Tuchaczewski nakazał odwrót w rzeczywistości o przejęcie władzy przez zawieszenie broni w komunistycznej
Czerwonej Armii, a ten stał się paniczną Tymczasowy Komitet Rewolucyjnej Polski z ekspansji na Europę i świat.
Trzeba zaakcentować, że Polska w 1921
ucieczką jego wojsk, aż za Lidę. Niestety Julianem Marchlewskim, Feliksem
roku była w niezwykle trudnej sytuacji
wskutek zmęczenia i niezdecydowania Dzierżynskim i Feliksem Konem.
Kiedy jednak przegrali pod Warszawą, gospodarczej, nie mogła kontynuować
dowódców oddziały polskie nie zdołały
całkowicie zniszczyć przeciwnika. Jednak rząd Polski zerwał trwające rozmowy, wojny. Społeczeństwo po siedmiu latach
nie był on już w stanie przeprowadzić oświadczając, „iż zasady pokoju przedłożone wojny pragnęło pokoju i odbudowy
przez stronę rosyjską są nie do przyjęcia. zniszczonego kraju. Niestety ten pokój
żadnego kontrataku.
Bitwa nad Niemnem zakończyła się 3 Podtrzymywanie ich przez delegację zakłócany często nie tylko na wschodniej
października 1920 roku, ale walki trwały rosyjską musiałoby uczynić dalszą dyskusję granicy przez sowiecką dywersje trwał do 17
jeszcze do 12 października. Była sukcesem, za bezcelową. Naród polski pragnie takiego września 1939 roku, gdy po wcześniejszym
jeśli chodzi o zdobycze terenowe. Nie pokoju z Rosją, który by trwale i raz na podpisaniu paktu z Hitlerem na rozkaz
osiągnięto jednak zasadniczego celu operacji zawsze położył kres tym walkom, które od Stalina Armia Czerwona zaatakowała
tj. okrążenia bolszewickich wojsk Frontu stuleci przeszkadzały dobremu sąsiedzkiemu walczącą z Niemcami Polskę.
współżyciu Polski i Rosji”.
Zachodniego i ich rozbicia.
Andrzej Derlatka

JAK SZKODZIMY NATURZE?

WP£YW
HA£ASU
O szkodliwym wpływie hałasu na organizm
człowieka napisano już tysiące artykułów. Wiemy,
jak uszkadza słuch i działa destrukcyjnie na układ
nerwowy i krążenia. W skrajnych przypadkach
może nawet zabić. Przed wiekami stosowano tzw.
karę dzwonu. Człowieka uznanego za winnego
ciężkiego przestępstwa unieruchamiano pod
bijącym dzwonem. Głośne dźwięki powoli zabijały
skazańca... Jednak mało kto wie, że zbyt głośne
dźwięki mają negatywny wpływ także na przyrodę,
zarówno zwierzęta, jak i nawet rośliny. W jaki
sposób hałas szkodzi przyrodzie?
ROŚLINY. Sama myśl o tym, w pierwszym
odruchu, wydaje się kompletną bzdurą. Jak rośliny
mogłyby reagować na hałas, skoro nie mają uszu ani
układu nerwowego? Jednak zastanówmy się nad samą
istotą dźwięku.
To drganie o określonej częstotliwości i natężeniu.
Eksperymenty wykazały, że niektóre rośliny, na
przykład goździk, usychają przy nadmiernym natężeniu
dowolnych dźwięków. Tony niskie, podobne do tych
naturalnie występujących w przyrodzie (jak brzęczenie
pszczół czy trzmieli) mogą pobudzać wzrost rośliny.
Owady zapylające zresztą, wydając brzęczenie o
określonej częstotliwości, stymulują zwiększone
wydzielanie pyłku. Natomiast hałas o wysokiej
częstotliwości niszczy ją lub zmniejsza znacząco
odporność na choroby! Poza tym głośne dźwięki mogą
być przeszkodą w rozmnażaniu się roślin. Płoszą
bowiem ptaki, które biorą udział w rozsiewaniu nasion.
ZWIERZĘTA.Dźwięki działają nawet na te
zwierzęta, które nie mają uszu. Niewiele osób wie, że
przy pomocy hałasu można... zwalczać owady. W
Kanadzie do tępienia gąsienic, które powodują spore
szkody na plantacjach kukurydzy, użyto dźwięków o
częstotliwości 50 kHz. Powodowały one, że gąsienice
masowo ginęły. Drgania o częstotliwości 200 kHz
nadają się z kolei do zwalczania plagi komarów. Ta
częstotliwość uszkadza bowiem układ oddechowy larw,
które wskutek tego giną.
Wrażliwe na hałas są też pająki – głośne dźwięki
znacząco redukują ich aktywność. Dlatego właśnie
opustoszałe domy szybko zarastają pajęczynami. Jest
cicho, umilkł gwar rozmów i innych ludzkich
aktywności, więc tkanie sieci odbywa się bez przeszkód.
Wiele gatunków owadów pod wpływem hałasu staje się
agresywnych, na przykład chrząszcze zaniepokojone
głośnymi dźwiękami zaczynają się wzajemnie
atakować. Niektóre z zapylaczy rzadziej odwiedzają
rośliny.
Jeśli hałas ma wpływ nawet na zwierzęta bez uszu, to
co można powiedzieć o tych mających słuch? Pierwsze
odkrycia dotyczące negatywnego wpływu nadmiernej
głośności dotyczyły zwierząt morskich. Zwróćmy
uwagę, że w toni wodnej dźwięk potrafi się rozchodzić
nawet na setki kilometrów.

Humbak może osiągać długość 17 m i wagę 65 ton.
Wieloryby zaniepokojone hałasem przestają
żerować, opuszczają dany teren i nie wracają nawet
przez wiele dni. Zdarza się, że zwierzę przestraszone
głośnym dźwiękiem dostaje ataku paniki i gwałtownie
wyskakuje na powierzchnię. Grozi to nawet śmiercią w
wyniku choroby dekompresyjnej. Poza tym hałas zabija
zooplankton będący pożywieniem wielu morskich
stworzeń. Dźwięki emitowane przez statki potrafią też
zakłócić proces rozmnażania. Odkryto to obserwując
humbaki, które pod wpływem hałasu zmieniały pieśni
godowe, co oczywiście myliło płeć przeciwną, lub
całkowicie na jakiś czas zaprzestawały śpiewania.
Hałas oczywiście wpływa także destrukcyjnie na
zwierzęta lądowe. Lasy przecież sąsiadują nieraz z
ruchliwymi drogami czy fabrykami. Badacze odkryli na
przykład, że liczba migrujących ptaków w lasach
zanieczyszczonych hałasem spada niemal o jedną
trzecią, a niektóre gatunki całkowicie opuszczają
okolicę.
DOKOŃCZENIE NA STR.12
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TO WAS ZAINTERESUJE

MÓG£ WYGRAÆ

WOJNÊ DOMOW¥
Władimir Oskarowicz Kappel urodził się 28 kwietnia 1883 r. w rodzinie zubożałej
arystokracji. W wieku 16 lat wstąpił do elitarnej Nikołajewskiej Szkoły Junkrów w
Petersburgu, kształcącej przyszłe kadry oficerskie Imperium Rosyjskiego. Kiedy w 1904
roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska, jako młody podoficer trafił na front. Wykazał
się niespodziewanym profesjonalizmem, broniąc przed atakami Japończyków
i przeprowadzając błyskawiczne kontruderzenia Do Petersburga wrócił w stopniu
kapitana sztabowego, a następnie awansował na pułkownika i objął dowództwo 347.
pułku piechoty w I Armii Imperium Rosyjskiego.
Przeciwko coraz silniejszemu Kappelowi
W szkole junkrów i w jednostkach wojskowych
podlegających dowództwu I Armii służyło wielu bolszewicki rząd wysłał Michaiła TuchaPolaków. Kappelowi, który spędzał z nimi sporo czewskiego, który poniósł sromotną klęskę. Jego
czasu, zaimponowali kulturą, wykształceniem i armia, zaskoczona brawurowym atakiem pod
umiejętnościami wojskowymi. Gdy w 1914 r. Symbirskiem, przestała istnieć. Na niepokonanego
wybuchła I wojna światowa, jego pułk znalazł się w zagończyka ruszył sam Lew Trocki, którego
wojska też zostały rozgroskładzie I Armii dowodzonej
mione. Po tej bitwie Oskaprzez generała Rennenrowicz wysłał telegram do
kampfa, która na ziemiach
admirała Aleksandra Kołpolskich toczyła bitwy z
czaka z planem wygrania
Niemcami. Na czele swojego
wojny.
oddziału zapuszczał się
Jego sztabowcy, zazdrośni
głęboko na terytoria kontroo sławę Kappela, nie zaaklowane przez Niemców,
ceptowali pomysłu. Ponadto
przygotowywał zasadzki,
generał Anton Denikin nie
sabotował ich działania.
potrafił porozumieć się z
Wkrótce generał zazdrosny o
Piłsudskim. Nie godził się na
sławę młodego dowódcy,
Polskę niepodległą, choć obaj
odesłał go do Rosji.
chcieli walczyć z bolszePo krótkim wypoczynku
wikami.
Kappela wysłano do Samary,
Lenin wykorzystał to i
gdzie miał pełnić mało
obiecał Piłsudskiemu niepodznaczącą funkcję wojskową.
ległość. Zapobiegł tym samym
W październiku 1917 r. w
sojuszowi z Denikinem i
wyniku przewrotu władzę
atakowi na Rosję od zachodu.
przejęli bolszewicy dowoObiecał zachodnim rządom
dzeni przez Włodzimierza
spłatę długów carskiej Rosji,
Lenina.
dzięki czemu Anglia i Francja
W Samarze rosyjscy
uznały jego rząd oraz wstrzyoficerowie, którzy pozostali
mały pomoc dla generała.
wierni carowi, zaczęli groRozpoczęła się wielka kontrmadzić ochotników do
Generał Władimir Kappel.
ofensywa czerwonych. Po ich
obrony miasta przed bolszewikami. Mieli zaledwie parę kompanii piechoty, zwycięstwie w bitwie pod Orłem biali cofali się na
szwadron kawalerii i dwie armaty. Wyprowadzenie wschód. W styczniu 1920 r. bolszewicy przekupili
tych ludzi do walki oznaczało dla nich rzeź, więc Czechosłowaków, którzy aresztowali i wydali im
nikt nie chciał się podjąć dowodzenia tym Kołczaka. Kappel wyruszył do Irkucka, aby
oddziałem. Tego trudnego zadania niespo- uwolnić admirała z niewoli.
Poprowadził swoją armię przez syberyjskie
dziewanie podjął się Kappel.
W ciągu dwóch tygodni z grupy niezdyscy- bezdroża w mrozie dochodzącym do -50 st. C. Po
plinowanych ochotników utworzył 350-osobowy dotarciu do miasta Polacy z przedniej straży
karny oddział wojskowy. Wyruszył z nim na rozgromili silny oddział krasnoarmiejców.
broniony przez 2 tys. czerwonoarmistów Syzrań i Wysłannicy zaproponowali, że pozwolą odejść
zaatakował z zaskoczenia z dwóch stron. bolszewikom, jeśli uwolnią Kołczaka. Czerwony
Spanikowany bolszewicki garnizon zbiegł z miasta a komendant poprosił o kilka godzin na skontakKappel podczas ryzykownego ataku nie stracił ani towanie się z dowództwem, a w tym czasie
jednego żołnierza. Przejął arsenały broni admirała rozstrzelano. Kappel nie zaatakował,
pozostawione przez bolszewików i pociąg pancerny. gdyż po miesięcznym, wyczerpującym marszu
Pojechał nim do Stawropola, gdzie powtórzył swoja jego ludzie potrzebowali odpoczynku. 35 tysięcy
taktykę i w efekcie przeciwnicy uciekli. Nie tracąc żołnierzy zawróciło i po skutym lodem Bajkale
czasu zarządził uderzenie na Symbirsk, stosując ten przeszło 40 kilometrów, aby później przemierzyć
sam manewr. Czerwonogwardziści nie stawili jeszcze 800 kilometrów aż do miasta Czita.
Kappel nie prowadził już jednak białej armii.
żadnego oporu.
Z pola bitwy Kappel udał się do miejskiego Dwa tygodnie wcześniej przednia straż jego
teatru, by wygłosić przemówienie do ludności. wojska dotarła do rzeki Kan. W trakcie przeprawy
Zaapelował do wszystkich, aby przyłączyli się do lód się załamał i wpadł do wody. Odmroził sobie
niego w walce o Rosję. Od tamtej pory do jego nogi i wdała się gangrena. Amputowano mu jedną
oddziału zaczęli wstępować ochotnicy chcący stopę i część drugiej, a po kilku dniach zmarł na
walczyć przeciwko bolszewikom, również Polacy, zapalenie płuc. Przed śmiercią dowództwo
których pokochał jako żołnierz. Po wybuchu powierzył Siergiejowi Wojciechowskiemu,
rewolucji zaczęły powstawać niewielkie polskie rozkazując dalszą walkę. Wielki marsz lodowy
oddziały. Pod koniec 1918 r. niepodległa już przeżyło 920 Polaków, którzy dotarli do Harbinu w
Rzeczpospolita powołała Polski Komitet Wojenny, Mandżurii, a stamtąd statkiem do Gdańska.
który miał przerzucić zdolnych do walki Polak Sformowano z nich Drugi Syberyjski Pułk
do kraju. Jedynym sposobem na opuszczenie Rosji Piechoty, który na przedpolach Warszawy wykazał
się męstwem walcząc z bolszewikami.
było przyłączenie się do legendarnego wodza.
Żołnierze przewieźli ciało Kappela do Czity. W
Powierzył on Polakom odpowiedzialne zadania tj. ochronę Kolei Transsyberyjskiej i tyłów armii. katedrze świętego Aleksandra Newskiego
Rozpoczął zwycięski marsz białej armii po Powołżu. odprawiono mu uroczysty pogrzeb, w którym
Kappel przegrupowywał wojska i uderzał znienacka uczestniczyli wszyscy jego podkomendni. Gdy
zdezorientowanych bolszewików. W ten sposób Armia Czerwona zbliżała się do miasta dawni
latem i jesienią 1918 r. wyzwolił Buzułuk, podwładni wykopali trumnę, by nie dopuścić do
Czeboksary, Samarę, Saratów i ponownie Syzrań. W zbezczeszczenia zwłok. Poczet honorowy niósł ją
Kazaniu miał szansę wygrać wojnę domową. Zdobył przez całą drogę za tylną strażą. Po przybyciu do
miasto bronione przez trzykrotnie większe siły Harbinu urządzono mu powtórną uroczystość
przeciwnika. Oprócz ogromnych ilości broni i pogrzebową. W 2006 r. szczątki generała
amunicji zagarnął także 500 ton złota Imperium przewieziono do Moskwy i pochowano na
Rosyjskiego. Za te pieniądze dowództwo białej armii cmentarzu Dońskim podczas państwowego
pogrzebu.
(R)
kupowało na Zachodzie broń potrzebną do walki.
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Te, które zostają, pod wpływem stresu nie
przybierają na wadze tak, jak powinny.
Odpowiednia ilość tkanki tłuszczowej jest
warunkiem udanej podróży, więc ptaki nieraz
padają z wyczerpania w trakcie lotu.
Hałas zagłusza też śpiewy wielu gatunków.
Wiadomo, że w ten sposób samce oznaczają
swoje terytorium lub próbują przyciągnąć
samiczkę. Gdy pieśń jest zakłócana przez inne
dźwięki, informacja o intencjach śpiewającego
ptaka staje się niekompletna, co dezorientuje
inne osobniki. Niektóre próbują sobie poradzić,
zmieniając porę śpiewania.
Z kolei u ssaków drapieżnych, jak wilki, hałas,
poza unikaniem danego miejsca czy agresją lub
niepokojem, powoduje zaburzenia rozrodczości.
Samice rzadziej zachodzą w ciążę. Mają też
problemy z laktacją. To wpływa na zmniejszenie
populacji. Poza tym zestresowane hałasem
zwierzęta nieraz porzucają swoje potomstwo.
Problemy przez hałas mają też nietoperze.
Wiadomo, że do orientacji w terenie i polowania
wykorzystują one echolokację. Nietrudno się
domyślić, co się dzieje w hałaśliwym otoczeniu –
dźwięki są wszak źródłem wibracji.

Bardzo wrażliwe na hałas są zwierzęta
hodowlane. U świń nadmierne natężenie
dźwięków powoduje biegunkę, zaburzenia
krążeniowe i znacznie niższy od oczekiwanego
przyrost masy ciała podczas tuczenia. Wzrasta
też liczba nagłych zgonów.
U krów hałas przyczynia się do spadku
wydajności mlecznej i poronień, przyspieszonej akcji serca, niepokoju, braku
apetytu. Wrażliwy na dźwięki jest również
drób. Ptaki stają się niespokojne – uciekają od
źródła dźwięków, starają się je zagłuszyć
pianiem czy gdakaniem (pianie koguta potrafi
osiągnąć głośność nawet 100 decybeli,
niewiele cichsze jest gdakanie kury!). Spada
nośność i masa jaj oraz liczba wylęgów. Jaja i
pisklęta nieraz są zdeformowane (kurczaki bez
upierzenia, z widocznymi zmianami w obrębie
kończyn czy dzioba).
Nasi domowi pupile oczywiście też są
bardzo wrażliwi na hałas. Każdy kot czy pies
ucieka od źródła głośnych dźwięków lub
reaguje agresją. Dla ludzi hałas jest torturą, a co
dopiero dla pupili, którzy mają znacznie
wrażliwsze uszy od ludzkich.
KALINA BELUCH

PADZIERNIKOWE PREMIERY
„TAJEMNICZY OGRÓD”
Dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym
ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą
gospodynią. Nie podejrzewa nawet, że
właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła
przygoda jej życia. Mimo surowych
zakazów, pozostawiona sama sobie dziewczynka zaczyna poznawać ukryte zakątki.
Wkrótce odkrywa w pobliżu domu, skryty z
wysokim murem fantastyczny i ogromny
ogród. Wraz z miejscowymi chłopcami
Dickonem i Colinem oraz bezpańskim,
uroczym psiskiem odkrywa w nim moc
wyobraźni, przyjaźni i odwagi.
„SEKRET BOGINI FORTUNY”
Annamaria, która musi udać się na
obserwację do szpitala, oddaje dwójkę
swoich dzieci pod opiekę wieloletnich
przyjaciół gejów Artura i Alessandra. Są
razem od ponad piętnastu lat, ale w ich
wspólne życie już dawno wkradła się rutyna i
kłótnie, a po gorącym uczuciu pozostały
ledwie wspomnienia. Kiedy wydaje się, że
ich związek niechybnie zmierza ku końcowi,
bohaterowie niespodziewanie dostają od
losu drugą szansę. Pojawienie się pociech
przyjaciółki wywraca ich dotychczasowe
życie do góry nogami, a sytuacji nie ułatwia
babcia dzieci, egoistyczna i wyniosła
arystokratka.
„RAZ, JESZCZE RAZ”
Codzienność grupki starych przyjaciół
przerywa niespodziewana wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się narzeczoną
jednego z członków dawnej paczki. Zaprasza
bohaterów na wieczór kawalerski –
niespodziankę dla swojego narzeczonego.
Mimo wątpliwości mężczyźni przyjeżdżają
do Sopotu, aby dowiedzieć się, że ich kolega
nie żyje. Powrót do rodzinnego miasta
ożywia stare animozje i liczne wspomnienia.
Kumple nieumyślnie krzyżują plany
lokalnego półświatka i wpadają w coraz
większe tarapaty.
„KWIAT SZCZĘŚCIA”
W korporacji zajmującej się tworzeniem
nowych gatunków pracuje Alice (Emily
Beecham), matka samotnie wychowująca
nastoletniego syna. Kobiecie udało się

wyhodować niezwykle ciekawą roślinę. Kwiat
ma piękne, karmazynowe płatki i niecodzienne właściwości. Jeśli zapewni mu się
odpowiednią temperaturę, właściwie podlewa
i rozmawia z nim sprawia, że jego opiekun
odczuwa szczęście. Wbrew polityce firmy
zabiera jeden do domu jako prezent dla
swojego nastoletniego syna.
„POLOT”
Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi
własny obiecujący biznes. Gdy ojciec,
instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na
barki chłopaka spada obowiązek utrzymania
domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych
przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę,
zamierzając skonstruować innowacyjny
sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawiają się
duże pieniądze, młody wizjoner szybko
przekonuje się ile wyrzeczeń kosztuje własna
firma. Czy uda mu się osiągnąć sukces na
własnych warunkach?
„MY DWIE”
Nina (Barbara Sukowa) i Madeleine
(Martine Chevallier) są na emeryturze. Przez
ostatnie kilka dekad ukrywały swoją miłość i
nawet ich najbliżsi są przekonani, że są dla
siebie tylko sąsiadkami i przyjacółkami. Nina
uważa jednak, że w dzisiejszych czasach nikt
nie będzie zwracał na nie uwagi. Namawia
ukochaną, żeby wyjechały do Rzymu i
zamieszkały w końcu razem. Madeleine jest
skłonna powiedzieć o ich związku i planach
swojej córce Anne (Lea Drucker), jednak
wypadki następują w zupełnie nieprzewidziany sposób.
„CZYŚCIEC”
W czasie wizyty u znajomych Fulla Horak
(Małgorzata Kożuchowska) poznaje kobietę,
której niezachwiana wiara w Boga robi na
wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to
zmusza ją do duchowych poszukiwań i
powrotu do wartości, które odrzuciła przed
laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie
Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej
Magdalena (Zofia Barat), zmarła 70 lat
wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz
Świętych Opiekunów, które nawiedzają
mistyczkę. Kolejne odkrywają przed nią
niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i
czyśćca.
(R)
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PROGRAM I
5.10 Przysięga – serial
6.00 Elif – serial
6.50 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.00 Transmisja Mszy Świętej
z Sanktuarium Matki Bożej na
Jasnej Górze
7.35 Misja w Afryce – reportaż
8.00 Wiadomości
8.10 Pogoda poranna
8.15 Kwadrans polityczny
8.35 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
8.40 Kasta – Rozpad więzi
9.20 Ranczo – serial TVP
10.15 Komisarz Alex – serial
11.05 Ojciec Mateusz – serial
12.00 Wiadomości

12.10 Agrobiznes
12.30 Agropogoda – magazyn
12.35 Magazyn Rolniczy
12.55 Sekrety wiewiórek – film dok.
14.00 Elif – serial
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.15 ALARM! – magazyn,
15.35 Gra słów. Krzyżówka – teleturniej
16.05 Przysięga – serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.25 Jaka to melodia? – teleturniej
muzyczny
18.00 Klan – telenowela TVP
18.30 Kasta – Utracona odznaka
18.55 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19.25 Sport
19.30 Wiadomości
20.05 Pogoda

20.15 Testimonium Veritatis. 7 cnót
według Papieża i Prymasa.
21.25 Paranoja – film akcji
23.20 Szlak śmierci – film fab.
1.05 SEAL Team – komando Foki
– serial
1.50 Geniusz – serial USA
2.50 Magazyn kryminalny 997
3.45 Ocaleni – reality show
4.50 Notacje – Jerzy Janik. Przyjaciel Papieża – cykl dok.
5.00 Zakończenie dnia

PROGRAM I
5.05 Klan – telenowela TVP
5.30 Magazyn śledczy Anity Gargas
6.00 Sprawa dla reportera
6.50 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.00 Transmisja Mszy Świętej
z Sanktuarium Matki Bożej na
Jasnej Górze
7.35 Rok w ogrodzie
8.00 Rok w ogrodzie Extra
8.15 wojsko – polskie.pl
8.40 Pełnosprawni – magazyn
9.05 Komisarz Alex – serial
10.00 Hanik – film dok.
11.00 Ojciec Mateusz – serial
11.55 Samotny jeździec – film

13.15 Przewodnik dla podróżnika
na Marsa
14.15 Z pamięci – Barbara Pniewska
14.25 Okrasa łamie przepisy – magazyn kulinarny
14.55 U Pana Boga w ogródku – serial TVP
15.50 Testimonium Veritatis. 7 cnót
według Papieża i Prymasa.
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Jaka to melodia? – teleturniej
19.25 Sport
19.30 Wiadomości
20.05 Pogoda
20.10 ALARM! – magazyn
20.35 Komisarz Alex – serial
21.30 Rebeliant – dramat USA
23.55 Paranoja – film akcji

1.50 Intruz – dramat
3.40 Jaka to melodia? – teleturniej
4.30 Z pamięci – felieton
4.35 Zakończenie dnia

PROGRAM I
4.40 Klan – telenowela TVP
6.00 Słownik polsko@polski – talk
– show prof. Jana Miodka
6.25 wojsko – polskie.pl
6.55 Słowo na niedzielę
7.00 Transmisja Mszy Świętej
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8.00 Tydzień
8.30 Zakochaj się w Polsce – magazyn
9.05 Las bliżej nas – magazyn
9.30 Klasztorne smaki – magazyn
10.00 Kariera Nikodema Dyzmy
– serial TVP
11.05 Stulecie Winnych – serial

11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
12.50 Rwanda 2020. – Misje na
wzgórzach. Przepustka do
lepszego życia.
13.15 Jedna Planeta. Siedem kontynentów. – serial dok.
14.25 Weterynarze z sercem
14.50 Z pamięci – Barbara Pniewska
15.05 U Pana Boga w ogródku –
serial TVP
16.05 Komisarz Alex – serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Wadowice, tu wszystko się
zaczęło
19.25 Sport
19.30 Wiadomości
20.05 Pogoda

Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy, cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii
jednego mężczyzny z każdej rodziny.
Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w
tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast
niedomagającego już ojca. Przebrana
za mężczyznę na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od
niej zmobilizowania wewnętrznej siły
i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody staje się niezłomną wojowniczką
oraz zdobywa szacunek wdzięcznego
narodu i dumnego ojca.
Film zainspirowany chińską „Balladą o Mulan” jest ekranizacją niezwykłej opowieści będącej celebracją
bogactwa tamtejszej kultury oraz
kobiecej siły. To historia dogłębnie
chińska, a jednocześnie ponadnarodowa, odzwierciedlająca szerokość i
głębię chińskiej tożsamości. Łączy w
sobie bliskie wszystkim nam emocje,
dynamiczne sceny akcji oraz zapierające dech w piersiach obrazy. Mówi o

PROGRAM II
4.50 Cafe piosenka talk-show
5.50 Doktor z alpejskiej wioski
– nowy rozdział – serial
6.40 Anna Dymna – spotkajmy się
7.10 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.20 Familiada – teleturniej
7.55 Pytanie na śniadanie

PROGRAM II
5.00 Cafe piosenka talk-show
5.25 Cafe piosenka talk-show
5.50 Barwy szczęścia – serial TVP
6.55 M jak miłość – serial TVP
7.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.55 Pytanie na śniadanie
11.15 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.25 Rodzinny ekspres – I Ty możesz pomóc misjonarzom –
magazyn
12.00 Postaw na milion – teleturniej
12.55 Anything goes. Ale jazda!
20.15 Ludzie i bogowie – serial
21.15 Rolnik szuka żony
22.15 Chodzę w słońcu – komedia
24.00 Rebeliant – dramat
2.25 Nie ma to jak u mamy – komedia obyczajowa
4.05 Dark Web walka z przestępczością w sieci – film dok.
4.50 Z pamięci – Barbara Pniewska
4.55 Zakończenie dnia
PROGRAM II
4.45 Cafe piosenka – talk-show
5.15 Barwy szczęścia – serial TVP
6.55 M jak miłość – serial TVP
7.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.55 Pytanie na śniadanie
10.55 Spiszmy się jak na rolników
przystało!

ponadczasowych wartościach, takich
jak honor, szacunek wobec starszych i
obowiązek.
Pierwsza disnejowska interpretacja tej opowieści weszła na ekrany
w formie animowanej w 1998 r. Był
to kasowy hit cieszący się wielkim
uznaniem fanów. Producent Jason

10.45 Panorama
10.55 Pytanie na śniadanie
11.15 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.25 Rodzinka.pl – serial TVP
11.55 Barwy szczęścia – serial
12.25 Koło fortuny – teleturniej
13.00 Va Banque – teleturniej
13.30 Uzdrowisko
14.05 Noce i dnie – serial TVP
15.10 Doktor z alpejskiej wioski
– nowy rozdział – serial
16.00 Koło fortuny – teleturniej
16.35 Familiada – teleturniej
17.10 Więzień miłości – serial
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.30 Va Banque – teleturniej
19.00 Uzdrowisko – serial
19.35 Barwy szczęścia – serial TVP
20.45 Postaw na milion – teleturniej
21.30 Studio prezenterskie TVP 2
21.40 Anything goes. Ale jazda!
– program rozrywkowy
22.40 Muzyka, Taniec, Zabawa
23.40 Firma – film sens.
2.20 Zwyczajna przysługa – film
fab.
4.25 Smaki świata po polsku
4.50 Zakończenie dnia
14.00 Familiada – teleturniej
14.35 Koło fortuny – teleturniej
15.20 Szansa na sukces. Opole 2021
16.20 Czerwona królowa – serial
17.20 Rodzinka.pl – serial TVP
17.50 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.25 Pogoda
18.35 Przyjaciele na zawsze – program rozrywkowy
19.35 Lajk!
20.00 Ameryka da się lubić – program rozrywkowy
20.55 Studio prezenterskie
21.00 The Voice of Poland
23.20 Muzyka, Taniec, Zabawa.
– koncert
0.20 Strzelec – film akcji
2.35 Skazany – film akcji
4.35 Zakończenie dnia
11.05 Smaki świata po polsku
11.35 The Voice of Poland
14.00 Familiada – teleturniej
14.35 Koło fortuny – teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole 2021
– widowisko muzyczne
16.15 Przyjaciele na zawsze – program rozrywkowy
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 fabularyzowany TVP
20.00 Strzelec – film akcji
22.15 Być jak Kazimierz Deyna –
komedia
24.00 Mroczny sekret niani – film
fab.
1.40 Syn Królowej Śniegu – dramat
3.05 Zakończenie dnia

lojalnością i poczuciem obowiązku z jednoczesnym pozostaniem w
zgodzie z samą sobą”.
W 2015 r. producenci Chris Bender
i Jake Weiner intensywnie mysleli nad
nowym podejścem do znanych dzieł
kultury i w tym właśnie czasie odezwały
się do nich dwie scenarzystki Lauren
Hynek i Elizabeth Martin z pomysłem
na „Balladę o Mulan”. Z wielkim entuzjazmem podeszli do opracowania
adaptacji innej niż oryginalna animacja, bowiem w legendzie, na której







Mieliśmy ostatnio kilka powodów do radości dzięki
sukcesom naszych reprezentantów w rożnych dziedzinach
sportu. Nam kibicom rozświetliło to trochę czas pandemii.
Stało się zaś to za sprawą żużlowca Bartosza Zmarzlika,
piłkarza Roberta Lewandowskiego i tenisistki Igi Świątek.
Oni zadziwili świat.
Bartosz Zmarzlik, 25-letni kapitan Stali Gorzów Wielkopolski, wygrał wielki finał ósmej rundy Speedway Grand
Prix w Toruniu i po raz drugi z rzędu zdobył tytuł mistrza
świata, co w historii żużla udało się dotychczas jedynie
Szwedowi Tony’emu Richardssonowi i Duńczykowi Nickiemu Pedersenowi. Dzięki temu zwycięstwu stał się także
najbardziej utytułowanym żużlowcem Polski, choć wcześniej mistrzami świata byli: Jerzy Szczakiel w 1973 roku i
Tomasz Gollob w roku 2000, ale tylko raz.

TRZY UŚMIECHY
SZCZĘŚCIA
Wielką radość przeżywali zapewne nie tylko kibice żużla, bo to przecież tak cieplej robi się człowiekowi na sercu,
gdy w gronie najlepszych na świecie zawodników zwycięża
Polak. Blisko podium był Maciej Janowski, którego oprócz
Zmarzlika wyprzedzili także w ostatecznej klasyfikacji Tal
Woffinden z Wielkiej Brytanii i Szwed Fredrik Lindgren.
Zmarzlikowi kibicował premier Mateusz Morawiecki,
który później wręczał nagrody. Nie spodobało się to części widowni, która szefa rządu przyjęła gwizdami. Choć
obecność polityków na ważnych imprezach sportowych,
zwłaszcza gdy zapowiada się sukces Polaka, nie jest czymś
wyjątkowym. Takie zachowanie psuje zwykle atmosferę,
ale trudno się tym przejmować.
Ciesząc się z sukcesu Bartosza Zmarzlika i wcześniejszych jego osiągnięć, trzeba zauważyć, że jest zawodnikiem perspektywicznym, który przez lata może nam dostarczać wiele radości.
Przed rokiem w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na
najlepszego sportowca Polski żużlowiec wyprzedził kapitana reprezentacji naszego kraju w piłce nożnej Roberta
Lewandowskiego, co wywołało dyskusję wśród kibiców.
W tym roku „Lewy” sięgnął po największe sukcesy w całej swojej karierze, a Europejska Federacja Piłki Nożnej
(UEFA) wybrała go piłkarzem 2020 roku. W kilka dni po
tym niezwykle prestiżowym wyróżnieniu jakby na potwierdzenie słuszności tego wyboru w meczu Bundesligi strzelił cztery bramki. Wielu znawców piłki nożnej, a przede
wszystkim kibiców uznaje go obecnie za najlepszego piłkarza świata. Biorąc pod uwagę popularność futbolu, bardzo ciekawie zapowiada się tegoroczna edycja plebiscytu
„Przeglądu Sportowego”.
Iga Świątek, 19-latka z Warszawy, zadziwiła cały sportowy świat, gdy w niedzielę 4 października na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu pokonała w 1/8 finału drugą rakietę
świata Simonę Halep 6:1 i 6:2.
Wielka mistrzyni, triumfatorka Rolad Garros sprzed
dwóch lat i Wimbledonu sprzed roku po porażce powiedział o młodej rywalce: Ona zasługuje na wszystkie pochwały, grała niesamowicie, była wszędzie, uderzała każdą
piłkę bardzo mocno. To był jej mecz, nie mogłam nic zrobić.
Reakcje na wyczyn Polki w światowych mediach były
jednoznaczne – widzieliśmy jeden z największych talentów kobiecego tenisa. A my mamy nadzieję, że ten talent
jeszcze się rozwinie i ustabilizuje formę na bardzo wysokim poziomie, by przez lata dostarczać nam radości, jak
niegdyś Jadwiga Jędrzejowska, a do niedawna Agnieszka
Radwańska.
Tak, oni zadziwili sportowy świat. Nas uradowali. Kto
następny to sprawi?

o Mulan. Była to również nasza największa inspiracja. Jesteśmy niezwykle dumni z „Mulan”, ponieważ w
swoim duchu jest to hymn ku czci autentyczności, celebracja idei, że moc
człowieka bierze się z życia w zgodzie
z samym sobą”.
Producenci nie poszli na żaden
kompromis przy wyborze reżysera. Jak
wyjaśniał Reed: „Taki film wymagał
zaangażowania w eksplorowanie innych kultur, poszukiwania informacji
i uwzględniania innych punktów widzenia. Jednym z wyzwań, jakim stawiliśmy czoła, było połączenie kultury

„MULAN”: HOLLYWOODZKIE WIDOWISKO
Reed opowiadał: „Pierwotna wersja „Ballady o Mulan” powstała
ponad tysiąc pięćset lat temu i od
tego czasu cieszy się niezmienną
popularnością. Dzięki filmowi animowanemu poznała ją zachodnia
publiczność. Teraz na kanwie oryginalnego eposu, jak i z uwielbianej
przez widzów disnejowskiej animacji chcieliśmy stworzyć coś nowego
i ciekawego z jednoczesnym zachowaniem kluczowych elementów tej
inspirującej historii. Skoncentrowaliśmy się na wątku wykazania się
przez główną bohaterkę odwagą,

motywach się ona opiera, przewijają
się bardzo silne wątki upodmiotowienia. Przedstawili scenariusz w studiu
Disneya, które zdecydowało się projekt
zrealizować.
Ze strony Disneya dodatkowe prace nad tekstem wykonali Rick Jaffa i
Amanda Silver i powstała adaptacja
cechująca się dużym respektem dla
materiałów źródłowych. Autorzy podkreślali: „Naszym największym wyzwaniem podczas pisania scenariusza było
stworzenie czegoś nowego, z jednoczesnym poszanowaniem lubianych przez
publiczność wcześniejszych opowieści

Disneya z kulturą Chin z jednoczesnym
poszanowaniem jednej i drugiej. Zasadniczo opowiadamy historię młodej
dziewczyny odkrywającej drzemiącą w
niej moc oraz swoje miejsce na świecie.
Potrzebowaliśmy kogoś, kto potrafiłby
naprawdę zgłębić i ożywić tę postać”.
Z takim nastawieniem rozpoczęły się
zakrojone na skalę globalną poszukiwania i ostatecznie wybór padł na Niki
Caro, wielokrotnie nagradzaną nowozelandzką twórczynię, która zyskała
międzynarodowy rozgłos nominowanym do Oscara przebojowym obrazem
„Jeździec wielorybów” z 2002 r. Reży-

KIBIC

serka podkreślała: „Do tej opowieści
przyciągnęła mnie sama postać Mulan.
Historia jej drogi od wiejskiej dziewczyny, poprzez żołnierza po wojowniczkę i bohaterkę jest równie doniosła i
przekonująca dziś, jak i ponad piętnaście wieków temu, kiedy powstała. Miałam wizję zakrojonego na wielką skalę
filmu fabularnego, a studio uznało, że
jestem w stanie ją zrealizować”.
Caro stwierdziła: „Kluczem do wizji
„Mulan” było zrealizowanie tej produkcji na wielką skalę, z wielkimi emocjami, a jednocześnie realistycznie i z
wykorzystaniem współczesnych możliwości. Mulan jako postać jest tak ważna dla fanów ze względu na zasadnicze
cechy charakteru. Jest obowiązkową
córką, kochającą i odważną osobą, ale
jest również wrażliwa i popełnia błędy.
Ponieważ działa w męskim przebraniu,
na swojej drodze nie może polegać
na swoich przyrodzonych umiejętnościach. Nie może też polegać na brutalnej sile. Używa za to swojej inteligencji,
sprytu i silnej woli, dzięki czemu pokonuje przeciwności oraz bardzo groźnych przeciwników”.
WIDZ







– słaby
 – średni
  – dobry
   – bardzo dobry
    – wybitny
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