
 Prezes Włodzimierz Bednarski 
odczytał list przesłany przez pierw-
szego dyrektora naczelnego huty Zbig-
niewa Szałajdy, który nie mógł oso-
biście uczestniczyć w konferencji. 
 „Patrząc na listę zaproszonych 
zdałem sobie sprawę, że jestem naj-
starszy stażem i wiekiem. Spotkamy 
się. Ja niestety korespondencyjnie, bo 
kręgosłup odmówił mi posłuszeństwa. 
Im  jesteśmy starsi tym cenniejsze są 

dobra  wspomnieniowe. Mamy do tego 
prawo, ale i obowiązek, aby te wspom-
nienia o naszym życiu, naszej pracy, 
której celem nie były ani pieniądze, ani 
polityczne zaszczyty,  były przekazy-
wane kolejnym pokoleniom. Życzę 
dużo satysfakcji z osiągnięć i wielu lat 
życia w dobrym zdrowiu i szacunku 
rodzin – napisał Zbigniew Szałajda.
 Następnie prezes Włodzimierz 
Bednarski przypomniał historię budo-
wy Huty Katowice, która trwała nie-
spełna 4,5 roku od chwili zatwier-
dzenia projektu do pierwszego wytopu 
stali, który miał miejsce 3 grudnia 1976 
roku o godzinie 4.20. Dzień wcześniej 
rozpalony został wielki piec nr 1, z 
którego wytopiono pierwsze 30 ton 
surówki. Zaprezentował również wiel-
kość produkcji i stan zatrudnienia, do 
roku 2004, który maksymalny poziom 
osiągnął w 1980 roku i wynosił 19.968 
pracowników.
 - W tym roku mija 45 lat od tych 
wydarzeń, a huta w Dąbrowie Górni-
czej wciąż produkuje stal, będąc od 
2004 roku częścią międzynarodowego 
koncernu ArcelorMittal. Wielu z Was 
brało w tym wielkim przedsięwzięciu 
bezpośredni udział, wielu podejmo-
wało pracę w hucie w latach później-
szych, wielu z nas przez dekady ją 
wspierało. Jednak wszystkich nas łą-
czy hutnictwo – nie tylko jako zawód, 
ale także jako pasja. Trzon ówczesnej 
kadry inżynierskiej stanowili doświad-
czeni hutnicy z Huty Lenina (Sendzi-
mira), Huty Florian, Huty Łabędy, 
Huty im. Dzierżyńskiego (Bankowej). 
Można powiedzieć, że prawie każda 
Polska huta oddała najlepszych pra-
cowników do nowej huty jaka powsta-
wała na terenie Dąbrowy Górniczej. 
Do przygotowania kadry technicznej 
intensywnie włączyły się wydziały 
metalurgiczne Akademii Górniczo-
Hutniczej, Politechniki Częstochow-
skiej, Politechniki Śląskiej. 

 Jakość tej kadry została zwery-
fikowana podczas uruchomienia pro-
dukcji i pierwszego wytopu. 
 Mogę z podniesionym czołem 
powiedzieć, że jestem niezmiernie 
dumny z tego, że długie lata byłem 
członkiem tej kadry, szkoliłem następ-
ców i że w ramach Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Hutniczego mogę dalej pracować na 
rzecz hutniczej społeczności. Wszyst-
kim, którzy przyjęli zaproszenie na tę 
jubileuszową konferencję jeszcze raz z 
tego miejsca składam podziękowania i 
zapraszam na 50-lecie rozpoczęcia 
budowy Huty Katowice, organizowa-
ne przez Międzyorganizacyjny Zespół 
„Nowy Gołonóg” i nasz Oddział. Dzię-
kuję za wspomnienia i sentymentalną 
podróż w czasie – powiedział  Włodzi-
mierz Bednarski prosząc o uczczenie 
minutą ciszy wszystkich pracowników 
i budowniczych Huty Katowice, któ-
rzy odeszli na wieczną wachtę.
 Prezes zarządu ArcelorMittal 
Poland Sanjay Samaddar skierował 
do uczestników list, w którym czy-
tamy: Jubileusz jest zazwyczaj okazją 
do tego, aby zatrzymać się i choć na 
chwilę przenieść do przeszłości. Zło-
żenie Wam podziękowań za tę prze-
szłość to moja powinność, ale i ogrom-
na przyjemność. Dziękuję tym z Was, 
którzy bezpośrednio lub pośrednio byli 
w budowę Huty Katowice zaangażo-
wani, tym którzy ją uruchamiali, dbali 
o inwestycje i rozwój zakładu, o jego 
pracowników. Szczególne słowa uzna-
nia i wdzięczności kierują do tych, któ-
rzy z hutą związali całe swoje zawo-
dowe życie.  (...) 
 Jubileusze to dobry moment, aby 
zastanowić się również nad przyszło-
ścią. ArcelorMittal jest obecny w 
Polsce od 2004 roku. Uważam, że 
zmieniliśmy polskie hutnictwo, dzięki 
zaangażowaniu i kompetencjom na-
szych pracowników, ale także dzięki 
inwestycjom, których wartość prze-
kroczyła 8,5 mld złotych. (…) 
 Do zmian w polskim hutnictwie 
staraliśmy się podejść profesjonalnie. 
To dobrze wróży na przyszłość, bo 
przed nami kolejne ogromne zmiany 
wynikające z konieczności dekarbo-
nizacji. Stal odegra kluczową rolę w 
procesie ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla – używana jest przecież do 
budowy paneli fotowoltaicznych, 
elektrowni wiatrowych, samochodów 
elektrycznych, stosowana w kolejach 
dużej prędkości. 

 Zgodnie z przewidywaniami glo-
balne zapotrzebowanie na stal wzroś-
nie z 1,7 mld ton do 2,6 mld ton do roku 
2050.  Innowacyjne gatunki stali jakie 
zaoferujemy naszym klientom ułatwią 
im działania na rzecz gospodarki obie-
gu zamkniętego i gospodarki nisko-
emisyjnej. Aby sprostać ich oczekiwa-
niom musimy przeprowadzić dekarbo-
nizację naszych procesów. (…)
 Przyznaję, że tempo zmian w 
hutnictwie nigdy nie było tak szybkie. 
Być może powinno mnie to niepokoić, 
ale tak nie jest – z dwóch powodów. Po 
pierwsze ArcelorMittal Poland jest 
ważną częścią wiodącego producenta 
stali na świecie. Po drugie jesteśmy 
świadomi tradycji hutniczych w Dą-
browie Górniczej, które w znacznym 
stopniu zawdzięczamy Wam. Jesteśmy 
Wam wdzięczni i chylimy czoła przed 
Waszymi osiągnięciami i zaangażo-
waniem, z jakim przez lata pracowa-
liście w dąbrowskiej hucie. (…) 
 Chcę zadeklarować, że zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby stal – 
tworzywo nowoczesnego świata, na-
dal była produkowana w Dąbrowie 
Górniczej. 

 Wiceprezes ArcelorMittal Poland 
Czesław Sikorski przedstawił historię 
huty z uwzględnieniem najważniej-
szych inwestycji od 2004 roku, gdy 
zakład stał się częścią największego 
producenta stali na świecie. 
 - Dziś z całą stanowczością może-
my stwierdzić, że gdyby nie Huta Kat-
owice Polska nie byłaby w tym miej-
scu, w którym jest obecnie. To ten 

zakład zdecydował o procesie indu-
strializacji naszego kraju. We wszyst-
kich zakładach przemysłowych, 
infrastrukturze znajdziemy stal produ-
kowaną w Hucie Katowice. Tu znaj-
duje się obecnie największy hutniczy 
potencjał produkcyjny w Polsce. Przed 
nami kolejne bardzo trudne wyzwania. 
Jesteśmy spokojni, bo z taką kadrą 
sprostamy wyzwaniom dekarboniza-
cyjnym. Jestem również spokojny o 
przyszłość tej huty i jej pracowników – 
zakończył Czesław Sikorski. 
 Prezydent Dąbrowy Górniczej 
Marcin Bazylak stwierdził, że: bu-
dowa Huty Katowice to było wielkie 
przedsięwzięcie gospodarcze i logisty-
czne, gdzie oczy całego kraju były 
zwrócone na Dąbrowę Górniczą. To 
był potężny impuls dla rozwoju  mia-
sta. 100 tys. mieszkańców więcej, 
wybudowana cała infrastruktura, po-
tężne osiedla mieszkaniowe. Huta to 
Matka żywicielka jak często wśród 
Dąbrowian powtarzamy. Nie znam 
rodziny w Dąbrowie, która nie byłaby 
związana z Hutą Katowice. To poka-
zuje jaki olbrzymi wpływ na całą 
społeczność lokalną oraz na nasz 
region miała huta. Jesteśmy gotowi 
współtworzyć jubileusz 50 lecia rozpo-
częcia budowy huty, który nastąpi już 
w przyszłym roku. Zarząd Arcelor-
Mittal Poland, z którym ściśle współ-
pracujemy ma ogromny szacunek do 
tradycji i historii, czego przykładem 
jest napis nad bramą główną – Huta 
Katowice. Cieszę się, że wszystkie 
inwestycje infrastrukturalne, które pro-
wadzimy w mieście są realizowane na 
produktach z ArcelorMittal.
 Słowa podziękowania za zapro-
szenie w imieniu rektor WSB dr hab. 
Zdzisławy Dacko-Pikiewicz przeka-
zał prorektor dr Rafał Rębilas witając 
w murach uczelni. 
 - Huta Katowice, to wyjątkowa 
inwestycja, która utkwiła w życio-
rysach lat młodości wielu tysięcy ludzi, 
a jednocześnie tak wiele znaczyła dla 
Polski i Polaków, dla rozwoju gospo-
darczego kraju. Na terenie Dąbrowy 
Górniczej powstał niepowtarzalny 
obiekt przemysłowy, który przyczynił 
się do powstania i rozwoju wielu gałęzi 
przemysłowych zmieniając krajobraz 
Zagłębia i hutnictwa. Zmieniając życie 
mieszkańców, torując drogę awansu 
społeczno-zawodowego młodego po-
kolenia. Pokolenia przybyłego z róż-
nych regionów kraju. Wnieśliście nie-
dościgniony wkład w rozwój nauki 
i techniki– mówił prorektor.
 - Projekt Huta Katowice istotnie 
wpłynął na rozwój i zmiany gospo-
darcze oraz społeczne. Budowa huty, a 
w szczególności rozpoczęcie produk-
cji w 1976 roku i procesy moderni-

zacyjne ukierunkowane na wyzwania 
techniki i środowiska wymagały zaan-
gażowania dużego potencjału ludz-
kiego. Potrzeba pozyskiwania wiedzy i 
praktyki technicznej skutkowało budo-
waniu nowych lokalnych struktur 
ruchu stowarzyszeniowego w hucie. 
Rozwój tego zakładu ściśle powiązany 
jest z rozwojem SITPH, które reali-
zowało swoje statutowe cele. Szkoda, 

że ten element specjalistycznej, techni-
cznej i inżynierskiej współpracy nie 
jest należycie doceniany i realizo-
wany dziś w przemyśle. Cieszy więc 
fakt, że w roku 2000 nawiązaliśmy 
współpracę z Międzyorganizacyjnym 
Zespołem „Nowy Gołonóg” w zakre-
sie dokumentowania ewolucji techni-
ki. Wiele z tych inicjatyw podejmo-
wanych jest przez nasz oddział w 
Dąbrowie Górniczej. Przykładem 
może być dzisiejsza konferencja w 45 
rocznicę uruchomienia produkcji w 
Hucie Katowice, czy przyszłoroczne 
obchody 50 lecia rozpoczęcia budowy 
huty i 130 lecia ruchu stowarzy-
szeniowego branży hutniczej – mówił 
prezes SITPH prof. Janusz Szpytko. 
 Na zakończenie tej części konfe-
rencji prezes oddziału SITPH Wło-
dzimierz Bednarski podziękował za 
wszystkie miłe słowa i zaprosił do 
dyskusji i wspomnień z uruchomie-
nia produkcji w hucie. 
 Wzięli w niej udział byli pracow-
nicy i kadra kierownicza Huty Kato-
wice: dyrektor naczelny Stefan Dzien-
niak, prezesi - Lech Skrzypczyk i dr 
Jerzy Podsiadło, dyrektor Zakładu 
Mechanicznego Zbigniew Michalik, 
kierownicy COS  Henryk Stefanek i 
Walcowni Zgniatacz Wiesław Fudalej 
oraz uczestniczący w rozruchu były 
prorektor AGH prof.  Andrzej Łędzki. 

Prezes Oddziału SITPH
Włodzimierz Bednarski wita gości.

Wspomnieniami z pracy w Hucie Katowice podzielili się m.in. (od lewej): 
Henryk Stefanek, Lech Skrzypczyk, dr Jerzy Podsiadło, 

prof. Andrzej Łędzki i Stefan Dzienniak. 

 26 listopada br. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja z okazji 45. rocznicy uruchomienia produkcji 
w Hucie Katowice, dziś Oddziale ArcelorMittal Poland. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Hutniczego w Dąbrowie Górniczej. Licznie przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, byłych pracowników huty, 
dyrektorów, kierowników wydziałów serdecznie powitał prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Włodzimierz Bednarski. Wśród 
nich byli m.in. prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, wiceprezes ArcelorMittal Poland dyrektor zarządzający ds. logistyki 
i produkcji koksu  Czesław Sikorski, prorektor Akademii WSB ds. współpracy z zagranicą dr Rafał Rębilas, członek zarządu 
ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak, prezes SITPH prof. Janusz Szpytko, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
 Stefan Dzienniak, prezes Huty Bankowej Piotr Tupta, prezes ArcelorMittal Warszawa Marek Kempa, dr hab. inż. Marian Niesler 
z Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza, były prorektor AGH prof. Andrzej Łędzki.

KATOWICE

Gratulacje dla dąbrowskiego Oddziału 
SITPH przekazuje prezes 

Stowarzyszenia prof. Janusz Szpytko.

Wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Dąbrowy Górniczej 
Marcin Bazylak, prorektor WSB dr Rafał Rębilas

Wiceprezes ArcelorMittal Poland
o wyzwaniach przyszłości.

Relacja: Przemysław Szwagierczak 
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