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 Wielkanoc jest drugim po Bożym Narodzeniu domowym świętem o wielkiej doniosłości, gromadzącym przy stole, 
głównie w pierwszy jego dzień, rodzinę. Zwyczaj świętowania Wielkiej Nocy narodził się w II i III wieku nowej ery i w 
przeciwieństwie do Bożego Narodzenia to święto ruchome. Przez długi czas jego data była przedmiotem dyskusji i dopiero 
w 325 roku na Soborze Nicejskim sprecyzowano obowiązującą zasadę obchodzenia Święta Zmartwychwstania Chrystusa. 
Wypada ono w pierwsza niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Niedziela Wielkanocna może więc przypaść pomiędzy 22 
marca a 25 kwietnia.

 Święto wielkanocne jest prastarym 
świętem wiosny, z którym wiąże się 
wiele ludowych obrzędów i obyczajów. 
Nadejście wiosny zwiastowały  wierz-
bowe bazie kwitnące na drzewach, 
którymi dekorowano wiązanki, palmy, 
święcone w kościołach w Palmową 
Niedzielę. Symbolami Wielkanocy są 
też jajka, pisanki, baranek, zając czy 
lany Poniedziałek.

 Nie sposób określić daty narodzin 
kultu jajka symbolizującego życie. Prak-
tycznie od zawsze ludzie podziwiali 
zjawisko powstawania życia. Obser-
wowali jak z pozornie martwego jajka 
wykluwało się małe pisklę. Kult ten był 
związany ze świętem wiosny, gdy cała 
natura po zimowym letargu budziła się z 
nowymi siłami do życia. 
 Ludy słowiańskie właśnie w tym 
radosnym dniu praktykowały zwyczaj 
jedzenia jaj, czasem składano je też pro-
miennemu bóstwu, jakim było Słońce, 
którego ciepło sprzyja i pomaga w 
rodzeniu się nowego życia. Z tej dawnej 
słowiańskiej tradycji pozostał obyczaj 
dzielenia się jajkiem z bliskimi przy 
wielkanocnym stole na zgodę i szczęście.
 Z wielkanocną tradycją związane 
jest nie tylko jajko jako takie, lecz także 
jajko malowane. W różnych regionach 
kraju noszą one inne nazwy: pisanki, 
kraszanki, malowanki, rysowanki, po-
chodzące od techniki zdobienia prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie.
 Inna ozdobą wielkanocnego stołu, 
od bardzo dawnych czasów, jest baran. 
Stawiano na obrusie baranki zrobione z 
cukru, marcepanu, ciasta, masła. Sym-
bol barana występował w obrzędowości 
wielu narodów. 
 Na terenie Polski pojawiał się rów-
nież jako element zdobniczy ceramiki 
sprzętów domowych. Wierzono bo-
wiem, że ma magiczny wpływ na rozm-
nażanie gatunków.

 Dosyć młodym symbolem jest 
natomiast zajączek. Przywędrował on  z 
Grecji poprzez Niemcy do Polski. W 
czasie misteriów dionizyjskich obcho-
dzonych w kwietniu oddawano cześć 
zajączkowi jako symbolowi wszelkiej 
płodności.
 Najszybciej przyjął się i rozpow-
szechnił na Śląsku. Dziś zwyczaj obda-
rowywania dzieci przez zajączka prezen-
tami jest znany w całym kraju, choć nie 
we wszystkich regionach ma on swoich 
zwolenników. Zgodnie z zasadą, w 
pierwszy dzień Świąt każde dziecko 
powinno znaleźć na swojej drodze 
upominek od zajączka. Należy jednak 
pamiętać, że świąteczny „szarak” bywa 
tajemniczym, płochliwym psotnikiem – 
swoje prezenty często pozostawia w 
ukryciu, a dzieci muszą go znaleźć. 
Najważniejsze w tym wszystkim powin-
na być dobra zabawa i uśmiech. 

Konkurs na najwyższą wielkanocną palmę 
organizowany jest przez wiele parafii. 

Do najsłynniejszych należy ten 
z Lipnicy Murowanej organizowany

od 1958 roku.

ŒWIÊTO WIOSNY, RADOŒCI
 I ODRADZAJ¥CEGO SIÊ  ¯YCIA 

 Święta Wielkiej Nocy są naj-
częściej obchodzone w dwojaki spo-
sób i różnią się od siebie. W części 
krajów europejskich widać jeszcze 
obyczaje przedchrześcijańskie. Za-
bawne, czasem nawet trochę rubasz-
ne, ale zawsze związane z tzw. prze-
sileniem wiosennym i nadziejami 
związanymi z budzeniem się do życia 
przyrody. 
 W innych, w tym także w  Pol-
sce, dominuje kult powagi i radości ze 
Zmartwychwstania Zbawiciela. I tu 
obrzędy towarzyszące kościelnym 
rytuałom pokazują głęboką wiarę 
społeczności i przywiązanie do wielo-
wiekowej tradycji.

WIELKA BRYTANIA

 Święta na Wyspach obchodzone 
są w sposób bardzo laicki, co wynika 
ze świeckości państwa. Brytyjczycy 
robią zakupy, organizują wypady do 
parku czy wyjazdy za miasto. Cie-
kawą tradycją jest tzw. Egg Rolling, 
który polega na wyścigach jajek. Jajko 
powinno jak najszybciej dotrzeć do 
mety z nietkniętą skorupką. Do tego 
dochodzą występy zespołów ludo-
wych. Do tradycji typowo angiel-
skich należy rozdawanie przez królo-
wą pieniędzy w Wielki Piątek, są to 

pensy wybijane specjalnie na te oka-
zję. Ilość pensów wynosi tyle, ile lat 
ma królowa, to dotyczy również ilości 
emerytów, którzy zostają obdarowani. 
W tym roku królawa Elżbieta II 21 
kwietnia będzie obchodzić swoje 96 
urodziny. 
 Wielkanoc w Anglii wiąże się z 4 
dniami wolnymi od pracy, które więk-
szość mieszkańców wykorzystuje na 
świąteczne zakupy, w poniedziałek 
rozpoczynają się  wyprzedaże.

FRANCJA

  Święta we Francji mają charakter 
nieco komercyjny. Najpopularniej-
szą ozdobą są tam czekoladowe figur-
ki (głównie zające), które zdobią 
niemalże wszystkie wystawy skle-
powe. W dzień polskiej Niedzieli Pal-
mowej Francuzi święcą gałązki buk-
szpanu. Popularną tradycją jest także 
szukanie całą rodziną czekoladowych 
jaj, ukrytych w mieszkaniu. 
 Dzieci są obdarowywane słody-
czami, czekoladowymi rybami, zają-
cami, barankami itp. Często można 
zauważyć także ozdoby wielkanocne 
wykonane z czekolady. Wbrew pozo-
rom, to nie słodycze, lecz udziec jag-
nięcy jest najpopularniejszą potrawą 
świąteczną we Francji.

NIEMCY 
 W Niemczech głównym symbo-
lem wielkanocnym jest zając, który 
zostawia jajka. Szukanie wspomnia-
nych jajek, a także małych prezentów i 
czekoladowych zajączków stanowi 
świąteczną zabawę, w której biorą 
udział wszyscy, bez względu na wiek.
 Ważną tradycją jest dekorowanie 
domów świątecznymi drzewkami 
(zielone gałązki ustrojone kolo-
rowymi, wiszącymi jajkami). Trady-
cją, która już zanika, jest rozpalanie 
wielkich ognisk, przy których zbierali 
się mieszkańcy i żegnali zimę, witając 
wiosnę. 

AUSTRIA

  W Austrii nie święci się jajek, za 
to ulubioną zabawą wielkanocną jest 
tłuczenie pisanek.Na uwagę zasługuje 
także świąteczne menu. Na wielka-
nocnym stole pojawiają się naleśniki. 
Do tego podawana jest sałatka z 
wędliny i warzyw z ciasteczkami 
anyżowymi, bułeczki drożdżowe, a 
także delikatna legumina ryżowa z 
sosem truskawkowym. Deser świą-
teczny to wytrawny krem serowy i 
powidła śliwkowe przyprawione ru-
mem, skórką pomarańczową i posie-
kanymi migdałami. 

SKANDYNAWIA

 W krajach północnoeuropejskich 
dominuje kościół protestancki z suro-
wą obrzędowością, gdzie Wielkanoc 
jest jednym z najważniejszych świąt 
w roku. Ale ludzie po długiej i srogiej 
zimie chcą z radością widać pierwsze 
słoneczne dni wiosny. Wielki Tydzień 
rozpoczyna się Niedzielą Palmową, 
podczas której używane są wierzbowe 
gałązki. Pojawiają się one dosłownie 
wszędzie, w domach, miejscach pra-
cy. Kolejne dni związane są z wieloma 
przesądami. Większość zabaw wywo-
dzi się z czasów pogańskich, których 
pierwotnego przesłania nikt już nie 
pamięta. W Wielki Czwartek Wiedź-
my Wielkanocne ruszają na miotłach 
w kierunku tajemniczego uroczyska 
zwanego „Blakulla”, gdzie słuchały 
rad szatana. Obecnie w tym okresie 
dziewczęta i chłopcy przebierają się 
za wiedźmy i składają wizyty sąsia-
dom w zamian oczywiście oczekują 
słodyczy i drobnych podarków. 

 Nieco nowszy jest zwyczaj zbie-
rania przez dzieci wielkanocnych ja-
jek ukrytych w trawie lub ogrodzie. 
Organizuje się nawet zawody i kon-
kursy, w które angażują się całe spo-
łeczności. Dlaczego szuka się jajek? 
Odpowiedź jest prosta, gdyż od cza-
sów starożytnych jajka symbolizują 
nowe życie i dostatek. 

WŁOCHY 

 Włosi w czasie Wielkanocy, po-
stępują zgodnie ze swoim przysło-
wiem „Natale con tuoi, Pasqua con chi 
vuoi”, czyli „Boże narodzenie spędzaj 
z rodziną, Wielkanoc - z kim chcesz". 
Wielu Włochów wyjeżdża najczęściej 
na południe kraju, gdzie panuje 
najładniejsza pogoda. We Florencji 
jedną ze świątecznych atrakcji jest 
sięgająca czasów średniowiecza tra-
dycja, którą Włosi nazywają "scoppio 
del carro". Polega ona na pokazie 
ogromnej ilości fajerwerków strzela-
jących ze specjalnego rydwanu cią-
gniętego przez białe woły. 

 Najważniejszym 
dniem świąt jest Wielka 
Niedziela, podczas któ-
rej najważniejszym mo-
mentem dnia jest ro-
dzinny obiad, na którym 
podawana jest baranina 
lub jagnięcina. 
 We wszystkich re-
jonach Italii odbywają 
się procesje z figurami, 
którym towarzyszy po-
bożny śpiew. W nie-
dzielę w oknach do-
mów zapala się świece 
na znak Zmartwych-
wstania. 

 Zwyczaje i symbole Świąt Wielkanocnych w każdym kraju się różnią. Nie wszędzie, jak w Polsce maluje 
się pisanki i chodzi się do kościoła ze święconką. W czasach, gdy tak wielu członków naszych rodzin i przyja-
ciół przebywa poza granicami naszego kraju warto poznać świąteczne zwyczaje naszych sąsiadów.

CZECHY
Jako, że Czesi słyną z niezwykłego poczucia humoru, zabawnych aspektów w ich kulturze 
nie może również zabraknąć podczas świąt. I tak np. czeskie nazwy dni w Wielkim 
Tygodniu w znaczny sposób różnią się od polskich. U nas dominuje przymiotnik wielki 
(np. Wielki Czwartek, Wielki Piątek). Po czesku wielki jest tylko piątek, reszta dni ma w 
nazwie odpowiedni kolor i tak, poniedziałek jest niebieski (Modré pondelí), wtorek żółty 
(Žluté úterý), środa czarna (Cerná streda, rzadko używane), czwartek zielony (Zelený 
ctvrtek), a sobota biała (Bílá sobota)Do tradycji należy organizowanie świątecznych 
jarmarków, gdzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty: pisanki, słodycze, ozdoby 
takie jak: drewniane figurki, kołatki, i tak zwana pomlázka czyli spleciona z wierzbowych 
witek rózga kupowana na Poniedziałek Wielkanocny. 
UKRAINA
Wielkanoc w kościele prawosławnym obchodzona jest według kalendarza juliańskiego i 
choć tak jak u katolików jest świętem „ruchomym”, wypada najczęściej po naszej. 
Podobnie jak w Polsce święci się pokarmy, które spożywa się w czasie uroczystego 
niedzielnego śniadania. Ukraińskie koszyki są znacznie okazalsze, bo muszą zmieścić 
całość świątecznego menu. W nocy z soboty na niedzielę odbywają się kilkugodzinne 
liturgie z tradycyjną procesją wokół cerkwi. Wierni do domów zanoszą zapalone od 
świecy paschalnej świece, jako znak odrodzonego światła i radości. W tydzień po 
Wielkanocy obchodzi się na Ukrainie święto zmarłych tzw. Hrobki. Na to święto 
wstawiennictwo jest obowiązkowe. 
ROSJA 
Wielkanoc w Rosji nazywana jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem 
juliańskim, święto to obchodzi się zazwyczaj nieco później niż u katolików. W tym roku 
jednak wypada ono równolegle z katolickim - 24 kwietnia. Przed świętami, w okresie 
Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, ryb, nabiału i 
białego pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym okresie oferuje specjalne 
postne menu. W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego 
przedstawiające Mękę Pańską. W sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje 
poświęcenie pokarmów. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają 
się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni. Wówczas wierni 
obchodzą cerkiew, trzymając w rękach świece. Msza trwa kilka godzin. Niedziela zaczyna 
się od radosnego bicia dzwonów, zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa. Rosjanie 
pozdrawiają się "Christos woskresien” (Chrystus zmartwychwstał) i trzykrotnie całują w 
policzek. (P)

WIELKANOCNE ZWYCZAJE 

 Malowane w różny sposób, zdobione wymyślnymi 
technikami jajka za świątecznego stołu mają krótki żywot i 
najczęściej trafiają do żołądków biesiadników. Tymczasem 
dążeniem wielu ludzi było utrwalenie tego piękna na dłużej, z 
czego narodził się pomysł tworzenia wielkanocnych 
klejnotów. Zawdzięczamy je carowi Aleksandrowi III i jego 
jubilerowi Peterowi Carlowi Fabergé . 
 Z początkami firmy Fabergé wiąże się skomplikowana 
historia , która zaczyna się we Francji w 1685 roku. Wówczas to 
rodzina Fabergé ucieka przed prześladowaniami, ze względu na 
swoje korzenie i hugenockie pochodzenie. Początkowo 
zatrzymali się oni w Estonii, a dopiero potem przenieśli do 
Petersburga. Tam w 1846 roku urodził się słynny Carl Fabergé, a 
dokładnie Piotr Karol Gustawowicz Fabergé.
 Przez pierwsze kilkadziesiąt lat działalności firmy to była 
taka typowa niewielka pracownia, która robiła rzeczy ciekawe, 
ale nie odnosiła wielkich sukcesów. Głowa rodziny Carl Fabergé 
nie chciał by jego syn został złotnikiem i wysłał go do szkoły 
handlowej. Młody Carl uczył się handlu, uczy się marketingu.  
Kiedy wrócił do domu zrobił rewolucje w firmie ojca, przejmując 
inicjatywę i określając, jakbyśmy to dziś nazwali cele marketin-
gowe, a głównym był – produkt luksusowy. Zatrudnił złotników i 
sam nauczył się fachu. 

HISTORIA NIEZWYK£YCH 
PISANEK WIELKANOCNYCH

MALUTKIE DZIE£A SZTUKI FABERGÉ

Jajo Fabergé  z miniaturą okrętu Pamięć Azowa jest 
wyjątkowe ze względu na wydarzenia z jakimi się wiąże. Po 
wplątaniu się carewicza Mikołaja, następcy tronu, w 
niestosowny romans z tancerką, jako karę wysłano go wraz z 
dwoma kuzynami w podróż dookoła świata. Podczas tej 
podróży dokonano próby zamachu na jego życie. Te właśnie 
wydarzenia tworzą tło historii 7 jajka Fabergé z miniaturą 
okrętu Pamięć Azowa.

 Pierwsze jajko Fabergé z zewnątrz było pokryte jedynie białą emalią, 
ale w środku skrywało złote żółtko ze złotą kurą ozdobioną diamentową

 miniaturą carskiej korony oraz maleńkim jajkiem z rubinów.

DOKOŃCZENIE NA STR.16

DOKOŃCZENIE NA STR.2

W Skandynawii Wieźmy Wielkanocne ruszają 
na miotłach w kierunku uroczyska zwanego Blakullą.



 Tytuły są przyznawane w różnych kategoriach odpowiadających dziedzinie, w której laureat 
ma znaczący dorobek. W tegorocznej edycji plebiscytu  tytuł „Złotego Inżyniera” otrzymało 9  
wybitnych twórców techniki. Przyznano także 6 tytułów „Srebrnego Inżyniera”, a dwóch 
laureatów uhonorowano tytułem „Młodego Inżyniera”. 
 – Pomimo dramatycznej sytuacji na Ukrainie, nie przełożyliśmy naszej uroczystości, która 
jest wyjątkowym świętem dla środowiska inżynierskiego. Chcieliśmy wyrazić nasze wielkie 
uznanie i podziękowanie, dla wszystkich twórców techniki, którzy na swoje laury pracują całe 
zawodowe życie. Dzisiejsza cywilizacja jest zupełnie inna, niż ta sprzed 28 laty, ale dokonania 
inżynierskie są tak samo cenne dla rozwoju i poprawy standardu życia. Smutne jest jedynie to, że 
wspaniały dorobek twórców techniki może pewnego dnia zamienić się w stertę gruzu, tak jak 
stało się to w Ukrainie. Gdyby politycy oddali rządzenie światem w ręce inżynierów, wszystko 
byłoby bardziej przewidywalne i prostsze w zachowaniu pokoju na świecie – powiedziała wi-
tając gości Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
 Byli wśród nich m.in.: Andrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
Wojciech Murdzyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jacek Semaniak, 
prezes Głównego Urzędu Miar, Edyta Demby-Siwek prezes Urzędu Patentowego RP, Michał 
Kleiber przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Leszek Rafalski przewodniczący 
Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzyk nawiązał również do dramatu jaki 
rozgrywa się za naszą wschodnią granicą i podkreślił jak niepowetowaną stratą jest niszczenie 
wielopokoleniowego dorobku twórców techniki. 
 - Okoliczności sprawiają, że miejsce inżynierów nabiera we współczesnym świecie 
szczególnej wagi. Pojawiają się coraz to nowe wyzwania, które pokazują ile ciężkiej pracy i 
wysiłku trzeba będzie  teraz włożyć w odbudowę  kraju zniszczonego przez sowieckiego 
agresora. Polscy inżynierowie będą się aktywnie włączać w tę sąsiedzką pomoc służąc swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 

  - To dla mnie wielki zaszczyt, że zna-
lazłem się w gronie laureatów 28. edycji 
Plebiscytu „Przeglądu Technicznego” o tytuł 
„Złotego Inżyniera” powiedziała prof. 
Wacław Muzykiewicz. 
 - Chcę wyrazić ogromną wdzięczność za 
każdy oddany głos. Odbieram to wyróżnienie 
jako dojrzały owoc swojego zawodowego 
życia, które poświęciłem pracy naukowej, 
kształceniu kadr inżynierskich i przemysłowi 
metali nieżelaznych, przed którym stoją 
wyzwania tak ważne jak choćby Circular 
Economy. 
 Gospodarka Obiegu Zamkniętego, cho-
ciaż wpisana w strategie rozwojowe, to ciągle 
model gospodarczy przyszłości. Cyrkularny 
cykl życia materiałów zwiększa ich wartość do-
daną. Dlatego tak ważny jest recy-
kling, ale i zaawansowane przetwór-
stwo metali. Recykling, eliminujący 
odpady oraz obniżający zużycie rud i 
udział energochłonnych technologii 
ich przerobu, pozwala ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych. Unieza-
leżnia wzrost gospodarczy od zaso-
bów naturalnych, staje się instrumen-
tem walki z katastrofą klimatyczną.
 W branży metali nieżelaznych, 
również w Polsce, dobrym przy-
kładem jest przemysł aluminiowy, 
silnie zorientowany na redukcję śla-
du węglowego. Oparcie produkcji w 
całości na przetwórstwie złomów 
aluminiowych prowadzi do oszczęd-
ności energii nawet do 95 procent i 

blisko 20 procentowej redukcji emisji CO2 do 
środowiska. Takie rozwiązania sprzy-jają 
osiąganiu neutralności klimatycznej, celów w 
rodzaju „Fit for 55”. 
 W polskim przemyśle miedziowym z 
kolei, należy dostrzec zasadność dążenia do 
wzrostu wartości dodanej przez zwiększenie 
udziału głębokiego przetwórstwa. Efektywne 
wykorzystywanie posiadanych zasobów jest 
wymogiem zrównoważonego rozwoju. 
 Konstatacje te nabierają wagi z perspek-
tywy ryzyk nieprzewidywalności jutra w 
świecie, w którym przyszło nam żyć.
 Jeszcze raz serdecznie dziękuję Czytelni-
kom „Magazynu Hutniczego” i wszystkim, 
którzy przyczynili się do przyznania mi tytułu 
„Złotego Inżyniera”.
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„Złoty inżynier” w towarzystwie  wręczających.
Od lewej minister Andrzej Dera, redaktor naczelna 
„Przeglądu Technicznego” Martyna Jachimowicz, 

Wacław Muzykiewicz, wiceminister 
Wojciech Murdzyk i prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

 ArcelorMittal Krzywy Róg zamierza 
zwiększyć produkcję koncentratu rudy 
żelaza do 500 000 ton w kwietniu w 
ramach przygotowań do wznowienia 
produkcji stali – donosi portal Kallanish 
Steel. 

 

 Zakład Górniczo-Przetwórczy nr 2 
kontynuował pracę podczas rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę, chociaż zmniejszył 
produkcję z powodu zakłóceń logistycznych 
i zamknięcia wielkich pieców – informuje w 
mediach społecznościowych zastępca dy-
rektora generalnego departamentu górni-
ctwa ds. produkcji Wołodymyr Tesliuk.
 Według jego informacji w marcu 
zwiększono o 40 proc. do 320 tys ton 
dostawy koncentratu rudy żelaza do Europy. 
Zakład w Krzywym Rogu nie został 
uszkodzony i jest nadzieja na szybkie 
ponowne uruchomienie produkcji wielkich 
pieców 6 i 8.
 ArcelorMittal Krzywy Róg zamierza 
wznowić działalność krok po kroku, prio-
rytetowo traktując bezpieczeństwo swoich 
pracowników, którzy nadal pracują pod 
ciągłym zagrożeniem nalotami. Ponieważ 
porty w Odessie i Mikołajowie są nadal 
zablokowane, firma musi przejść na tran-
sport kolejowy i ustanowić nowe łańcuchy 
dostaw węgla i innych niezbędnych do 
produkcji stali materiałów – donosi portal.
 Na ile te doniesienia sprawdzą się, czas 
pokaże. Z całą pewnością dostawy rury 
żelaza z Krzywego Rogu uspokoiłyby sytua-
cję związaną z jej niedoborem. Wiele zale-
żeć będzie od tego jak potoczą się dalsze 
losy wojny i czy Rosjanie wycofają się 
z Ukrainy.                                               (P)

KRZYWY RÓG 
WZNOWI

PRODUKCJÊ?

Restrukturyzacja oddziału Liberty 
Steel Group w Liege w Belgii stała się 
ostatnio "znacznie bardziej złożona" ze 
względu na wysokie ceny energii i emisji 
dwutlenku węgla oraz geopolitykę - 
powiedział S&P. Global Platts rzecznik 
Liberty Steel.

Na spotkaniu w Sądzie Korpora-
cyjnym w Liège, które odbyło się 30 marca 
kierownictwo LIBERTY Liège przedsta-
wiło szczegółową prezentację na temat  
procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 
Jednocześnie władze zakładu w Liège 
wezwały swoich interesariuszy do poparcia 
biznesplanu przedłożonego sądowi, co 
pozwoli  uniknąć potencjalnych zakłóceń w 
produkcji. 

Japońska JFE Steel Corporation i 
niemiecki ThyssenKrupp Steel Europe 
wprowadziły na rynek nową stal o wyso-
kiej wytrzymałości klasy 980 i 1180 MPa 
do formowania na zimno.

Nowe produkty są przeznaczone do 
szerokich zastosowań pojazdów nowej 
generacji, w tym pojazdów elektrycznych z 
akumulatorami. Według partnerów repre-
zentują one wyższą granicę plastyczności i 
wyższą ciągliwość, szczególnie doskonałą 
ciągliwość miejscową, w porównaniu z 
konwencjonalnymi stalami o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie.

RHI Magnesita i Horn & Co. 
Group poinformowały, że połączą swoje 
działania w zakresie recyklingu metali w 
Europie w celu zwiększenia produkcji, 
wykorzystania i oferty surowców wtór-
nych dla regionalnego przemysłu ma-
teriałów ogniotrwałych, dążąc do znacz-
nej redukcji emisji CO2.                       (P)

  30 marca 2022 roku w warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość wręczenia 
statuetek i dyplomów laureatom XXVIII edycji Plebiscytu „Przeglądu Technicznego” 
o tytuł „Złotego Inżyniera”. Wśród 17 uhonorowanych  w tegorocznej edycji konkursu, 
jak już informowaliśmy na łamach, był prof. Wacław Muzykiewicz, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, naukowiec i wykładowca Wydzia-
łu Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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 Wszyscy pragniemy, by wojna za naszą 
wschodnią granicą zakończyła się jak najszybciej, a 
Europa wróciła do poprzedniego stanu. Czy to 
możliwe skoro Rosja zaplanowała swoją „operację 
specjalną”, bo tak nazwała brutalną napaść na 
Ukrainę, z nadzieją na rychłe zwycięstwo i 
podporządkowanie sobie tego kraju, a nawet jego 
rozbiór? Wszelkie próby powstrzymania agresji 
skazane były od samego początku na niepowo-
dzenie, bo Władimir Putin uwierzył w łatwy sukces 
swoich wojsk, co więcej liczył, że będą one witane 
jako wyzwoliciele społeczeństwa spod jarzma 
nazistów i banderowców. Taka bowiem retoryka 
obowiązywała w oficjalnym przekazie od początku 
wojny, serwowana przez media podporządkowane 
władzy. Z tej przyczyny unikano określenia wojna 
w całej propagandowej akcji.
 

 

 Trudno dziś jednoznacznie powiedzieć na ile 
owa wiara udzieliła się samemu władcy Kremla. 
Stawiałbym raczej na jego premedytację. Prze-
konawszy się bowiem po aneksji Krymu i wojnie w 
Donbasie, że może sobie na wiele pozwolić, uznał, 
że rozprawi się z Ukrainą, bo Zachód nie podejmie 
żadnych zdecydowanych kroków, a z sąsiednim 
krajem poradzi sobie błyskawicznie. Bohaterska 
obrona Ukraińców sprawiła, że stało się inaczej. Co 
niestety nie oznacza wcale, że Rosjanie wojnę 
przegrali. Oni zmienili jedynie taktykę. Wobec 
zdecydowanego oporu i sukcesów ukraińskiej armii 
postanowili zniszczyć ten kraj, stosując barba-
rzyńskie ataki na miasta i osiedla, obiekty infra-
struktury, ale także szkoły, a nawet szpitale. Świat 
przekonał się, do czego zdolny jest agresor, oskarża-
ny dziś o zbrodnie ludobójstwa.
 Co czeka nas w przewidywalnej przyszłości, o 
której można mówić? Otóż mamy do czynienia z 
klęską polityki bezpieczeństwa europejskiego, 
tworzonej po II wojnie światowej. Jeszcze kilka 
tygodni temu Francja i Niemcy usiłowały wpływać 
na kształt europejskiej polityki, wiążąc nadzieje na 
zmianę stanowiska Rosji w kwestii ukraińskiej, co 
okazało się wielką naiwnością, bo ta nie zamierzała 
zmieniać swoich planów. Stawiając nie do przyjęcia 
warunki NATO, uniemożliwiała de facto osiąg-
niecie jakiegokolwiek porozumienia i zapewnienia 
pokoju. I już wówczas można było przewidzieć, że 
dojdzie do agresji.
 Jakie są wobec tego prognozy na przyszłość? 
Nie ma co do tego wątpliwości,  Rosja nie wycofa 
się z Ukrainy i nie zakończy wojny. Dalej będzie 
stawiała na wyniszczanie tego kraju i jego podział. 
Jak długo Ukraina przy ograniczonej pomocy 
Zachodu będzie w stanie się bronić? Nadzieja 
oczywiście w skuteczności sankcji ekonomicznych 
pod warunkiem wszakże, że będą solidarnie i 
konsekwentnie realizowane. A tu niestety jest sporo 
problemów, bo uzależnienie od surowców 
rosyjskich jest olbrzymie i z dnia na dzień nie 
można się od nich odciąć bez przykrych konsek-
wencji dla europejskiej gospodarki i społeczeństw. 
Potrzeba na to czasu, ale przede wszystkim dobrej 
woli, której nierzadko brakuje. Biznes nastawiony 
na zyski niełatwo z nich rezygnuje, zapominając o 
następstwach. Dla przyszłości Europy i pokoju nie 
ma jednak alternatywy.
 Prezydent Joe Biden w swoim przemówieniu 
na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie 
stwierdził m.in.: Szykujcie się na długie i kosz-
towne zmagania o przyszły kształt porządku świa-
towego i przyszłe miejsce Zachodu i Europy, bo 
stary porządek właśnie się kończy.
 Słowem trzeba porzucić złudzenia, bo rozpo-
czyna się wielka batalia o przyszłość, w której 
Ukraina stanowi integralny czynnik bezpieczeń-
stwa europejskiego.                        

   ANDRZEJ

Chłodnym
okiem

PORZUÆMY
Z£UDZENIA!

 MH”: Panie Prezesie! Jeszcze dwa 
lata temu Huta Pokój borykała się z 
ogromnymi problemami i zadłużeniem. 
Dziś kontynuowaniem jej działalności 
produkcyjnej zajmuje się spółka Huta 
Pokój Profile. Jaki był rok 2021 dla firmy 
którą Pan zarządza?
 Zb.Przebindowski: Zanim dokonam 
podsumowania ubiegłego roku chciałbym 
przypomnieć, że nasza spółka powstała w 
wyniku restrukturyzacji Huty Pokój 
poprzez przekazanie wszystkich aktywów 
produkcyjnych Hucie Pokój Profile. 

Obecnie 100-procentowym udziałowcem 
spółki jest Węglokoks, który w swej 
stalowej grupie posiada również inne 
aktywa hutnicze: Hutę Łabędy i Walcownię 
Blach Batory.
 Huta Pokój Profile jest spadkobiercą 
ponad 181 letniej tradycji hutniczej w 
Rudzie Śląskiej. Głównym problemem z 
jakim przyszło się nam zmierzyć w 
początkowych miesiącach działalności to 
brak zaplecza finansowego, czy kłopoty z 
zakupem wsadu do produkcji. W roku 
ubiegłym udało się nam ten trend odwrócić 
i dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji 
kosztowej, a także pozyskaniu finanso-
wania od właściciela wypracowaliśmy 
zysk netto w wysokości około 40 mln 
złotych. Biorąc pod uwagę historię kilku 
ostatnich lat działalności Huty Pokój, która 
generowała ogromne straty, trzeba ten 
wynik uznać za ogromny sukces. Sukces 
całej załogi naszej spółki.
 Rok ubiegły uważam za bardzo udany. 
Osiągnięte wyniki produkcyjno-finansowe 
nie są efektem tylko i wyłącznie dobrej 
koniunktury, z jaką z całą pewnością 
mieliśmy do czynienia, ale odpowiedniego 
przygotowania i rozeznania rynku. Mamy 
więc dobrą podstawę na kontynuowanie 
działalności i osiąganie znakomitych 
wyników w latach następnych. Udowod-
niliśmy, że dobrze zarządzana spółka hutni-
cza, która nie posiada własnego zaplecza 
surowcowego może generować zyski dla 
właściciela i dawać pracę ludziom.
 „MH”: Wojna w Ukrainie dopro-
wadziła do zawirowań na rynku stalo-
wym. Brak dostaw rudy żelaza, jak i pół-
wyrobów, przekłada się na polskich pro-
ducentów stali. Jak to jest w przypadku 
HPP?
 Zb.Przebindowski: Wielu polskich 
przetwórców w ostatnich latach korzystało 
z dostaw półwyrobów czy stali z Met-
investu (Ukraina) oraz Severstalu (Rosja). 
Te dwa źródła dostaw były najkorzyst-
niejsze zarówno pod względem cenowym 
jak i logistycznym.
 W ostatnim roku zwiększyliśmy w zna-
cznym stopniu zakupy ukraińskiej stali. Po 
rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę sy-
tuacja bardzo się skomplikowała, a część z 
zakontraktowanych dostaw nie dotarła do 
nas. Jednak byliśmy przygotowani na to, bo 
od końca ubiegłego roku wszyscy zdawaliś-
my sobie sprawę, że do wojny może dojść. 
 Dlatego też intensywnie poszukiwa-
liśmy innych dostawców, w tym z Dalekie-
go Wschodu. Wiąże się to z wydłużonym 
czasem dostaw, a także ryzykiem zmian 
cen. Jednak na obecną chwilę nie mamy 
innej alternatywy. I półrocze, a także 
kolejne miesiące roku bieżącego są zabez-
pieczone. Pracujemy nad znalezieniem 
nowych stałych dostawców  i pewne możli-
wości zaczynają się pojawiać na horyzon-
cie, ale za wcześnie, by o tym mówić. 

 „MH”: Obecna sytuacja pokazuje, 
że posiadanie w kraju silnego hutnictwa 
powinno być priorytetem. Grupa stalo-
wa Węglokoksu, marzy o własnej stalow-
ni, by uniezależnić się od dostawców z 
zewnętrznych. Czy jest to realne?
 Zb.Przebindowski: Własna stalownia 
rozwiązałaby wiele naszych problemów. 
Staramy się od kilku lat przekonać 
właściciela i skarb państwa do tej wizji. 
Wydaje się, że jest ku temu dobra okazja i 
sprzyjający klimat. Przy zużyciu jawnym 
stali w Polsce na poziomie ponad  15 mln 
ton i obecnej produkcji stali surowej na 
poziomie 10,5 mln ton taka stalownia jest 
potrzebna i to jak najszybciej. Wojna za 
naszą wschodnią granicą pokazała, że z 

dnia na dzień na rynku zabrakło stali, 
zaczęła się panika, kupowanie tego co było 
na składach, a co za tym idzie wzrost cen. 
Utraciliśmy około 3 mln ton stali, które do 
tej pory przyjeżdżały do Polski z Ukrainy, 
Rosji i Białorusi. Na szybkie odbudowanie 
tych dostaw nie mamy co liczyć. Dlatego 
też musimy myśleć o odtworzeniu włas-
nego krajowego potencjału wytwórczego. 
 Chcielibyśmy zbudować stalownię 
elektryczną o potencjale około 1 mln ton 
stali surowej rocznie. Naszym zdaniem jest 
to najbardziej uzasadniona inwestycja 
zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i środowiskowym. Nowe technologie 
wodorowe to pieśń przyszłości i na tę 
chwilę nie stać nas na wydatkowanie tak 
ogromnych środków. Do tego trzeba 
jeszcze pamiętać, że stal produkowana w 
technologii DRI będzie znaczenie droższa 
od tej tradycyjnej z wielkich pieców czy 
pieców elektrycznych. 
 Europejskie huty posiadające wielkie 
piece w najbliższych miesiącach, jeżeli 
sytuacja geopolityczna się nie zmieni, będą 
w poważanych tarapatach. Również w 
Polsce możemy to odczuć, gdyż 80 proc. 
przetapianej w ArcelorMittal Poland rudy 
żelaza pochodziło z Ukrainy. Dostawy 
kolejowe z Krzywego Rogu zostały całko-
wicie wstrzymane. Mówi się o transporcie 
morskim, ale chyba mało kto zdaje sobie 
sprawę, że nasze porty mają zbyt małą 
przepustowość. To moim zdaniem począ-
tek problemów z rudą i kryzys ten może się 
pogłębiać w całej Europie Środkowo-
Wschodniej, która była uzależniona od do-
staw ze Wschodu. Tym bardziej powinniś-
my iść w kierunku stalowni elektrycznych, 
które są mniej emisyjne i produkują stal o 
znacznie niższym śladzie węglowym. 
 „MH”: Produkcja stali w piecach 
elektrycznych wymaga złomu, który 
również osiąga historyczne rekordy 
cenowe i jest wykupywany przez Turcję, 
ale także Chiny.

 Zb.Przebindowski: Dlatego trzeba 
zrobić wszystko, by uświadomić decy-
dentom w Unii Europejskiej, że złom to 
surowiec ekologiczny, a nie odpad. Jeżeli 
nie zamkniemy granic i nie zatrzymamy 
złomu w Europie to kryzys stalowy będzie 
się pogłębiał. Trzeba działać i to jak naj-
szybciej.
 „MH”: Na początku roku rozpo-
częliście produkcję profili zimnogiętych 
dla budowanej zapory na granicy z Bia-
łorusią. Czy ten kontrakt został już zrea-
lizowany i z jakim efektem?
 Zb.Przebindowski: Całą niezbędną 
stal na 180 km zaporę na granicy z Biało-
rusią dostarczyły spółki Grupy Węglokoks: 
Huta Pokój Profile i Huta Łabędy. 

 W chwili obecnej kończymy już pro-
dukcję i ostatnie tony profili zimnogiętych 
wyjeżdżają na granicę. Pomimo począt-
kowych problemów z wsadem, który 
również przyjechał z Ukrainy, kontrakt 
można powiedzieć został zrealizowany 
sprawnie i zgodnie z harmonogramem. 
Było to zamówienie standardowe, z którym 
nasi pracownicy nie mieli problemów, ale 
także bardzo medialne. 
 „MH”: Ceny nośników energii są 
zmorą przemysłu. Jak radzicie sobie z tą 
kwestią i czy planujecie jakieś inwesty-
cje, które umożliwiłyby, choć z małym 
stopniu obniżyć opłaty za energię?
 Zb. Przebindowski: Jeżeli w Polsce 
mamy kontynuować produkcję stali, to 
musimy mieć zieloną i tanią energie elek-
tryczną. Przechodzenie hutnictwa na zero-
emisyjność w pierwszej fazie związane jest 
z budową stalowni elektrycznych. Już dziś 
wiemy, że do takich inwestycji przygoto-
wuje się ArcelorMittal Poland jak i CMC 
Poland.
 Dlatego też w ramach budowy elek-
trowni wiatrowych powinien być wzięty 
pod uwagę program utrzymania produkcji 
stali w Polsce. Pracujemy nad tym jak 
powiązać producentów energii z sektorem 
stalowym. 
 Na tę chwilę są to koncepcje, ale 
widzimy co dzieje się w świecie i jak 
koncerny stalowe radzą sobie z wysokimi 
cenami energii. Tam gdzie mają powiązania 
i dostęp do taniej energii obserwujemy 
rozwój hutnictwa. To w rozrachunku 
ciągnionym jest najbardziej opłacalne. 
 Moim zdaniem taki plan jest realny i 
leży w interesie Polski. Nie jest to rozwią-
zanie nowe, bo przecież pamiętamy, że 
Huta Aluminium Konin zużywająca ogrom-
ne ilości energii do elektrolizy została 
zlokalizowana tuż przy Zespole Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin produkujących 
energię na węglu brunatnym. Huta Pokój 
również swego czasu posiadała własne 
kopalnie i elektrownię. Trzeba po prostu 
wrócić do strategicznego myślenia. 
 „MH”: Przemysł ciężki boryka się z 
tzw. luką pokoleniową. Jak wygląda 
sprawa zatrudnienia w Hucie Pokój 
Profile?
 Zb.Przebindowski: W ramach res-
trukturyzacji i wydzielenia spółki Huta 
Pokój Profile w pierwszym etapie prze-
jęliśmy wszystkich pracowników zatrud-
nionych bezpośrednio w zakładach produk-
cyjnych i wydziałowych pracowników 
utrzymania ruchu. Następnie przejęliśmy 
warsztat mechaniczny i rozpoczęliśmy bu-
dowę własnych struktur administracyjno-
handlowych. 
 Budowanie zespołu naszej spółki zo-
stało zakończone. Obecnie zatrudniamy  430 
pracowników. Oczywiście cały czas pro-
wadzimy rekrutację, bo musimy uzupełniać 
wakaty. 

POTRZEBA STRATEGICZNYCH DECYZJI
ROZMOWA „MH” ZE ZBIGNIEWEM PRZEBINDOWSKIM 

PREZESEM ZARZĄDU HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NASZA ROZMOWA

DOKOŃCZENIE NA STR.9
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 Najnowsze dane World 
Steel Association nie są opty-
mistyczne, bo pokazują, że 
produkcja stali w świecie w 
ciągu dwóch pierwszych mie-
sięcy bieżącego roku spadła o 
5,5 proc. w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 
2021. Również w Polsce odno-
towaliśmy spadek produkcji z 
650 tys. ton do 645 tys. ton. Czy 
ta sytuacja utrzyma się w 
kolejnych miesiącach? 
 Zdania analityków są po-
dzielone, jednak gros z nich 
uważa, że rosnące ceny energii 
elektrycznej, gazu, a także su-
rowców nie będą sprzyjać uru-
chamianiu uśpionych mocy.  

NA RYNKU 
BRAKUJE STALI

 Jak mówi dla portalu 
forsal.pl Wojciech Konecki, 
prezes Związku Pracodawców 
AGD APPLiA i wiceprezes 
Krajowej Izby Gospodarczej:
 - Problemem już nie są 
tylko wysokie ceny, ale samo 

pozyskanie materiałów. Trud-
no w ogóle zorganizować do-
stawy. A niedobory mogą skut-
kować ograniczaniem pro-
dukcji. Tego dziś najbardziej 
się obawiamy, bo zagrożenie 
spowolnienia pracy w fabry-
kach z powodu braku kom-
ponentów jest jak najbardziej 
realne.
 W roku ubiegłym z Ukra-
iny, Rosji i Białorusi do Polski 
trafiło ponad 3 mln ton stali, 
którą obecnie próbuje się 
zastąpić z innych kierunków.
 W Polsce posiadamy 1 sta-
lownie konwertorową i 7 sta-
lowni elektrycznych, do tego 
dochodzi 5 walcowni wyro-
bów płaskich, 12 walcowni 
wyrobów długich i 10 walcow-
ni rur i kształtowników zimno-
giętych. Zdolności produk-
cyjne szacuje się na 10,5 mln 
ton stali rocznie, przy ubiegło-
rocznym zużyciu jawnym po-
nad 15,2 mln ton stali i produk-
cji na poziomie niespełna 8,5 
mln ton.

 W europejskich producen-
tów stali biją wysokie ceny 
mediów – energii, gazu. Wielu 
z nich zdecydowało się na 
wprowadzenie ograniczeń  lub 
produkcji w godzinach o 
najniższych stawkach za ener-
gię. Sa też takie huty, które 
czasowo zatrzymały swoje 
ciągi technologiczne. Niedo-
bór na rynku wydłużył okres 
oczekiwania na stal nawet do 8 
tygodni.

CENY SUROWCÓW 
POSZYBOWAŁY

 Z 430 USD do ponad 670 
dolarów za tonę podrożał wę-
giel koksowy, niezbędny w 
produkcji wielkopiecowej. 
Natomiast ceny złomu osiągają 
poziom około 700 dolarów za 
tonę. Według analityków to nie 
koniec podwyżek, bo produ-
cenci nie są w stanie zaspokoić 
rosnącego popytu. A zwięk-
szony popyt to wyższe ceny. 
 Dlatego, już wkrótce obec-
na sytuacja może bezpośrednio 

wpłynąć m.in.  na spółki moto-
ryzacyjne, które od dwóch lat 
borykają się z dostępnością 
części i podzespołów. Naj-
pierw był Covid-19 i zerwanie 
łańcucha dostaw, później pro-
blemy z półprzewonikami, 
które nadal nie zostały do koń-
ca rozwiązane, a teraz wysokie 
ceny stali. 
 Na sytuację z niepokojem 
patrzy również sektor budo-
wlany. Polski Związek Praco-
dawców Budownictwa wśród 
największych wyzwań przed 
którymi stoi branża po wy-
buchu wojny w Ukrainie wy-
mienia odpływ pracowników i 
niedobór wyrobów stalowych 
oraz ciągle rosnące ceny mate-
riałów budowlanych. 

NIEDOBÓR UDA SIĘ 
WYPEŁNIĆ

  Rosja była w 2021 roku 
piątym światowym wytwórcą 
stali z produkcją 76 mln ton i 
eksportem do Polski 1,36 mln 
ton. Natomiast Ukraina zajmo-
wała 14 miejsce z produkcją 
21,4 mln ton i eksportem 1,37 
mln ton. Polska z produkcją  
8,4 mln ton zajęła w tym 
zestawieniu 22 miejsce. Tak 
więc utrata prawie 3 mln ton 
stali musiało zaburzyć rynek, 
bo to prawie 20 proc. naszego  
jawnego zużycia. 
 Zdaniem Stefana Dzien-
niaka prezesa Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej pierw-
szy szok i nerwowość na rynku 
po rozpoczęciu działań wojen-

nych w Ukrainie oraz po wpro-
wadzeniu embarga na stal z 
Rosji i Białorusi mamy za sobą 
i sytuacja ustabilizowała się.

 - Komisja Europejska 
szybko zadziałała przekazując 
dostępne limity safe guardów 
państw objętych sankcjami na 
pozostałych graczy. Sytuacja 
jest opanowana i z mojej wie-
dzy nie ma problemów z do-
stępnością stali na rynku. Ow-
szem jej ceny są wysokie, ale 
jest to podyktowane wysokimi 
cenami surowców, złomu, wę-
gla koksowego, gazu czy ener-
gii elektrycznej. Wszystkie te 
czynniki znalazły przełożenie 
w cenach stali. W chwili obec-
nej trudno powiedzieć jak dłu-
go to potrwa. Pewne korekty są 
możliwe, ale trzeba pamiętać, 
że producenci nie mogą sprze-
dawać towaru poniżej kosztów 
produkcji. Pozytywnym syg-
nałem jest spadek cen upraw-

nień do emisji CO2. Od końca 
lutego ceny te utrzymują się na 
poziomie około 80 euro za 
tonę, a trzeba pamiętać, że 
jeszcze pod koniec roku ubieg-
łego było to ponad 100 euro.  
Również ceny energii elektry-
cznej w Polsce są niższe aniżeli 
u naszych najbliższych sąsia-
dów. Dlatego też nie oba-
wiałbym się o dostępność stali 
na rynku - mówi prezes 
Dzienniak.

AUTOMOTIVE MOŻE 
WSTRZYMAĆ ZAKUPY

 Producenci samochodów 
z dużym niepokojem patrzą na 
sytuację na rynku stali. Ceny 
stali gorącowalcowanej w krę-
gach HRC w ostatnim tygo-
dniu marca osiągnęły poziom 
1400 euro za tonę. 
 Według analityków może 
to doprowadzić do zatrzymania 
zakupów stali niezbędnej do 
produkcji samochodów, bo 
klienci nie chcą przepłacać. 
Obecnie na większość nowych 
samochodów klienci muszą 
czekać od 9 nawet do 12 mie-
siecy. 
 Do tego dochodzą także 
rosnące ceny innych metali 
niezbędnych do produkcji sa-
mochodów, w tym aluminium, 
palladu, czy niklu. 
 Jak rozwinie się sytua-
cja? Wiele będzie zależeć od 
tego jak długo potrwa wojna i 
jakie będą straty Ukrainy.

Przemysław Szwagierczak 

 Komisja Europejska poinfor-
mowała o podpisaniu umów o udzie-
lenie dotacji w wysokości 1,1 mld 
euro. W pierwszych dziesięciu latach 
realizacji zatwierdzone projekty ma-
ją doprowadzić do ograniczenia 
emisji o ponad 76 megaton równo-
ważnika CO2. W ich ramach wdra-
żane będą innowacyjne technologie 
niskoemisyjne na skalę przemysło-
wą.
 Wiceprzewodniczący wyko-
nawczy do spraw Europejskiego 
Zielonego Ładu, Frans Timmer-
mans, podkreślił, że: 
 - Dzięki funduszowi innowa-
cyjnemu Komisja Europejska mogła 
przeznaczyć 1,1 mld euro na wzmo-
cnienie pozycji innowacyjnych, 
przyszłościowych przedsiębiorstw, 
które będą rozwijać nowoczesne 
technologie i stymulować transfor-
mację klimatyczną w swoich bran-
żach. Jest to inteligentna inwestycja 
w dekarbonizację i wzmocnienie od-
porności naszej gospodarki. Wzma-
cnia ona również pozycję europej-
skiego przemysłu jako światowego 
lidera w dziedzinie czystych techno-
logii, tworzy lokalne miejsca pracy i 
pomaga przyspieszyć przejście na 
zieloną gospodarkę.
 Dyrektor Europejskiej Agencji 
Wykonawczej ds. Klimatu, Środo-
wiska i Infrastruktury (CINEA), 
Dirk Beckers, stwierdził: - CINEA 
jest dumna z podpisania w ramach 
funduszu innowacyjnego umów 
dotyczących pierwszych wielko-

skalowych projektów. Projekty te 
świadczą o tym, że transformacja w 
kierunku czystej energii już się 
rozpoczęła, a znaczne ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych stwarza 
nowe możliwości dla promotorów 
naszych projektów. Projekty te pre-
zentują wysoce innowacyjne rozwią-
zania w poszczególnych sektorach i 
posłużą innym za przykład do naśla-
dowania.

PROJEKTY: 

 HYBRIT

 Zlokalizowany w Oxelösund i Gälli-
vare (Szwecja) projekt demon-
stracyjny HYBRIT (ang. Hydrogen 
Breakthrough Ironmaking Techno-
logy Demonstration project - Hybrit 
Demonstration) ma zrewolucjonizo-

wać europejskie hutnictwo żelaza i 
stali. W projekcie technologie oparte 
na paliwach kopalnych zostaną 
zastąpione alternatywami neutral-
nymi dla klimatu, takimi jak pro-
dukcja i wykorzystanie wodoru 
odnawialnego. 
 Podczas pierwszych dziesięciu 
lat realizacji projektu będzie można 
zapobiec emisji 14,3 megaton rów-
noważnika CO2. Ponadto w projek-
cie będzie wykorzystywana techno-
logia niosąca duże korzyści dla 
klimatu w sektorze produkcji stali.

KAIROS@C

 Realizowany w porcie w An-
twerpii (Belgia) projekt Kairos@C 
ma na celu stworzenie pierwszego i 
największego transgranicznego łań-

cucha wartości w za-
kresie wychwytywa-
nia i składowania dwu-
tlenku węgla. 
 Proces ma pole-
gać na wychwytywa-
niu, skraplaniu, trans-
portowaniu i trwałym 
składowaniu Co2.
 Projekt Kairos@C 
umożliwi wdrożenie 
kilku pionierskich te-
chnologii, które wspól-
nie w ciągu pierwszych 
dziesięciu lat realizacji 
projektu mogą zapo-
biec emisji do atmo-
sfery 14 megaton rów-
noważnika CO2.

BECCS 
 Projekt ten, zlokalizowany w Sztok-
holmie (Szwecja), ma na celu utwo-
rzenie pełnoskalowej instalacji do 
produkcji bioenergii z wychwyty-
waniem i składowaniem dwutlenku 
węgla (BECCS) w miejscowej elek-
trociepłowni wykorzystującej bio-
masę. 
 Kojarząc wychwytywanie dwu-
tlenku węgla z odzyskiem ciepła, 
projekt przyczyni się do uniknięcia 
emisji 7,83 megaton równoważnika 
CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat 
eksploatacji. Jest to więcej niż cał-
kowita ilość emisji gazów cieplar-
nianych pochodzących z produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w sekto-
rze publicznym w Szwecji w 2018 r.

ECOPLANTA

 Projekt ten, usytuowany w El 
Morell (Hiszpania), ma na celu 
wprowadzenie na europejski rynek 
pierwszej w swoim rodzaju komer-
cyjnej instalacji wykorzystującej 
odpady, które w przeciwnym razie 
trafiałyby na składowiska. Instalacja 
będzie produkować 237 kiloton me-
tanolu na rok, tym samym zapew-
niając odzysk 70 proc. węgla zawar-
tego w materiałach nienadających się 
do recyklingu. 
 Podczas pierwszych dziesięciu 
lat eksploatacji instalacji będzie 
można zapobiec emisji 3,4 megaton 
równoważnika CO2.

K6 PROGRAM

 To program, realizowany w 
Lumbres (Francja), ma na celu pro-
dukcję pierwszego w Europie ce-
mentu neutralnego pod względem 
emisji dwutlenku węgla. 
 Będzie to reprezentatywny pro-
jekt przemysłu cementowego na ca-
łym świecie i wesprze przejście na 
czystą energię w sektorze, w którym 
trudno osiągnąć obniżenie poziomu 
emisji. W ramach projektu zostanie 
wykorzystana na skalę przemysłową 

pierwsza w swoim rodzaju kombi-
nacja technologii wychwytywania 
dwutlenku węgla w szczelnym piecu 
i przy zastosowaniu technologii krio-
genicznej, przy czym CO2, który w 
przeciwnym razie zostałby wyemi-
towany do atmosfery, będzie składo-
wany na obszarze Morza Półno-
cnego. 
 Dzięki temu w ciągu pierw-
szych dziesięciu lat realizacji projek-
tu będzie można zapobiec emisji 8,1 
megaton równoważnika CO2.

TANGO 

 W ramach projektu TANGO, 
zlokalizowanego w Katanii (Wło-
chy), opracowana zostanie linia pilo-
tażowa przeznaczona do produkcji na 
skalę przemysłową innowacyjnych, 
wysokowydajnych modułów fotowol-
taicznych. Planuje się przy tym 15-
krotne zwiększenie mocy produk-
cyjnej – z 200 MW do 3 GW rocznie. 
 Dzięki eksploatacji tych modu-
łów będzie można zapobiec emisji 
nawet 25 megaton CO2 w ciągu 
pierwszych dziesięciu lat projektu. 
Projekt wzmocni ponadto łańcuch 
wartości na etapach wyższego szcze-
bla w europejskim przemyśle foto-
woltaicznym.

SHARC 
 Projekt dotyczy zrównoważone-
go wodoru i odzyskiwania dwutlenku 
węgla (ang. Sustainable Hydrogen 
and Recovery of Carbon – SHARC). 
Jest on zlokalizowany w rafinerii 
Porvoo (Finlandia). 
 Projekt przyczyni się do ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych 
poprzez odejście od produkcji wodoru 
z paliw kopalnych na rzecz produkcji 
wodoru odnawialnego (wprowadze-
nie elektrolizy) oraz produkcji wodo-
ru dzięki zastosowaniu technologii 
wychwytywania dwutlenku węgla. 
 W ciągu pierwszych dziesieciu 
lat ma zostać ograniczona emisja Co2 
o ponad 4 megaton równoważnika.

 Siedem wielkoskalowych projektów otrzyma dotacje z funduszu innowacyjnego UE. Pieniądze na 
ten cel pochodzą  z aukcji uprawnień do emisji z EU ETS, którego głównym celem jest stworzenie 
odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w 
nową generację technologii niskoemisyjnych. Projekty obejmują sektor wodoru, stali, chemikaliów, 
cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania CO2.

CZECHY
Jako, że Czesi słyną z niezwykłego poczucia humoru, zabawnych aspektów w ich kulturze 
nie może również zabraknąć podczas świąt. I tak np. czeskie nazwy dni w Wielkim 
Tygodniu w znaczny sposób różnią się od polskich. U nas dominuje przymiotnik wielki 
(np. Wielki Czwartek, Wielki Piątek). Po czesku wielki jest tylko piątek, reszta dni ma w 
nazwie odpowiedni kolor i tak, poniedziałek jest niebieski (Modré pondelí), wtorek żółty 
(Žluté úterý), środa czarna (Cerná streda, rzadko używane), czwartek zielony (Zelený 
ctvrtek), a sobota biała (Bílá sobota)Do tradycji należy organizowanie świątecznych 
jarmarków, gdzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty: pisanki, słodycze, ozdoby 
takie jak: drewniane figurki, kołatki, i tak zwana pomlázka czyli spleciona z wierzbowych 
witek rózga kupowana na Poniedziałek Wielkanocny. 
UKRAINA
Wielkanoc w kościele prawosławnym obchodzona jest według kalendarza juliańskiego i 
choć tak jak u katolików jest świętem „ruchomym”, wypada najczęściej po naszej. 
Podobnie jak w Polsce święci się pokarmy, które spożywa się w czasie uroczystego 
niedzielnego śniadania. Ukraińskie koszyki są znacznie okazalsze, bo muszą zmieścić 
całość świątecznego menu. W nocy z soboty na niedzielę odbywają się kilkugodzinne 
liturgie z tradycyjną procesją wokół cerkwi. Wierni do domów zanoszą zapalone od 
świecy paschalnej świece, jako znak odrodzonego światła i radości. W tydzień po 
Wielkanocy obchodzi się na Ukrainie święto zmarłych tzw. Hrobki. Na to święto 
wstawiennictwo jest obowiązkowe. 
ROSJA 
Wielkanoc w Rosji nazywana jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem 
juliańskim, święto to obchodzi się zazwyczaj nieco później niż u katolików. W tym roku 
jednak wypada ono równolegle z katolickim - 24 kwietnia. Przed świętami, w okresie 
Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, ryb, nabiału i 
białego pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym okresie oferuje specjalne 
postne menu. W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego 
przedstawiające Mękę Pańską. W sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje 
poświęcenie pokarmów. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają 
się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni. Wówczas wierni 
obchodzą cerkiew, trzymając w rękach świece. Msza trwa kilka godzin. Niedziela zaczyna 
się od radosnego bicia dzwonów, zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa. Rosjanie 
pozdrawiają się "Christos woskresien” (Chrystus zmartwychwstał) i trzykrotnie całują w 
policzek. (P)

PONAD MILIARD EURO NA PROJEKTY 
Z FUNDUSZU INNOWACYJNEGO UE 

Jajo Fabergé  z miniaturą okrętu Pamięć Azowa jest 
wyjątkowe ze względu na wydarzenia z jakimi się wiąże. Po 
wplątaniu się carewicza Mikołaja, następcy tronu, w 
niestosowny romans z tancerką, jako karę wysłano go wraz z 
dwoma kuzynami w podróż dookoła świata. Podczas tej 
podróży dokonano próby zamachu na jego życie. Te właśnie 
wydarzenia tworzą tło historii 7 jajka Fabergé z miniaturą 
okrętu Pamięć Azowa.

DOKOŃCZENIE NA STR.2

Szwedzi zapowiadają, że technologia HYBRIT 
zrewolucjonizuje europejskie hutnictwo.

 Agresja Rosji na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację na rynku stali w Unii 
Europejskiej, a wprowadzone sankcje potęgują problemy z jej dostępnością. Hutnicy 
uspakajają, że stali na rynku nie zabraknie, choć jej ceny będą znacznie wyższe. Co 
spowodowane jest rosnącymi kosztami jej wytworzenia. Sektory, których produkcja 
uzależniona jest od stali biją na alarm i wskazują, że za chwilę mogą nie podołać tak 
drastycznym podwyżkom.

WOJENNE KONSEKWENCJE 
NA STALOWYM RYNKU 

Prezes Stefan Dzienniak
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Porzućmy złudzenia!

 
 Sytuacja jest znacznie lepsza 
aniżeli jeszcze dwa lata temu, gdy 
borykaliśmy się z problemami. Dziś 
ludzie chętnie przychodzą do huty, 
bo jesteśmy postrzegani jako 
stabilny pracodawca. Na obecną 
chwilę nie odczuwamy braków 
kadrowych. Problem tzw. luki 
pokoleniowej występuje w całym 
przemyśle. Robimy wszystko, by 
nie dopuścić do sytuacji braku rąk 
do pracy. Średnia wieku w hucie 
jest wysoka i zdajemy sobie sprawę, 

że część pracowników będzie 
chciało skorzystać z zasłużonej 
emerytury.
 Nawiązujemy współpracę z 
uczelniami wyższymi i szkołami 
zawodowymi w celu pozyskania 
nowych, młodych i odpowiednio 
wykształconych pracowników, 
których aktualnie na rynku pracy 
brakuje. Mamy obecnie trzech 
inżynierów na studiach dualnych, 
którzy są zatrudnieni w naszej 
spółce. Chcielibyśmy, aby zostali 
oni z nami na dłużej i zasili naszą 
załogę. 
 „MH”: Jak układa się współ-
praca ze strona społeczną.
 Zb.Przebindowski: Niepew-
ność i obawa o przyszłość Huty 
Pokój potęgowała nieufność strony 
społecznej. Restrukturyzacja i 
wdrożony plan naprawczy przy-
niósł oczekiwane efekty. Jest to 
również zasługa ludzi jak i związ-
ków zawodowych, którzy wykazali 
się daleko idącym zrozumieniem i 
chęcią ratowania tego zakładu.
 Przez ostatnie lata płace były 
na bardzo niskim poziomie, porów-
nywalnym z dyskontami spożyw-

czymi. Obecnie sytuacja zmienia 
się i to nas bardzo cieszy. 
 Od samego początku przyświe-
cał nam wspólny cel - utrzymanie 
miejsc pracy oraz ratowanie pro-
dukcji hutniczej w Rudzie Śląskiej. 
I to się udało. 
 Jesteśmy po rozmowach pła-
cowych na rok bieżący i znaczą-
cych podwyżkach. Niestety galo-
pująca inflacja z całą pewnością 
przełoży się na jeszcze większe 
oczekiwania załogi. I to jest wyz-
wanie przed jakim stoi zarząd, jak i 
strona społeczna.  
 Myślę, że współpraca ze związ-
kami zawodowymi układa się po-
prawnie. Pomimo, iż często mamy 

odmienne zdania, dochodzimy do 
kompromisu. Wszyscy chcą, aby 
ten zakład rozwijał się i dawał ży-
ciowe oparcie hutniczym rodzi-
nom.
 „MH”: Na zakończenie na-
szej rozmowy proszę o podsu-
mowanie przed jakimi najważ-
niejszymi wyzwaniami w roku 
bieżącym i kolejnych latach stoi 
Huta Pokój Profile?

 Zb.Przebindowski: Najważ-
niejszy problem to zapewnienie 
zaopatrzenia we wsad, by móc 
kontynuować działalność hutniczą 
w latach następnych. 
 Odbudowanie zniszczonych 
zakładów w Ukrainie nie będzie 
łatwe i będzie wymagało czasu. 
Dlatego musimy szukać alterna-
tywy i stałych, rzetelnych dostaw-
ców.
 Kolejnym wyzwaniem to roz-
wój firmy. Pokazaliśmy, że może-
my, pracując na wsadzie obcym, 
wypracowywać spore zyski. Teraz 
przyszedł czas na inwestycje, które 
pozwolą osiągać jeszcze lepsze 
wyniki. 

 Chcielibyśmy w najbliższym 
czasie zwiększyć o około 20 proc. 
nasze zdolności produkcyjne profili 
zimnogiętych. Jesteśmy w trakcie 
pozyskiwania środków i mamy 
nadzieję, że uda się rozpocząć cały 
ten proces jeszcze w tym roku. 
  „MH”: Dziękuję za interesującą 
rozmowę i życzę powodzenie w 
realizacji zamierzeń. 

 Rozmawiał: Przemysław Szwagierczak

POTRZEBA STRATEGICZNYCH DECYZJI
ROZMOWA „MH” ZE ZBIGNIEWEM PRZEBINDOWSKIM 

PREZESEM ZARZĄDU HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NASZA ROZMOWA
DOKOŃCZENIE ZE STR.5

 Po II wojnie światowej Huta Częstochowa wymagała rozbu-
dowy, dostosowującej zdolności produkcyjne zakładu do ogromnego 
zapotrzebowania na stal, w zniszczonym wojną i powoli odbudo-
wywanym kraju. Pierwszy plan rozbudowy Huty Częstochowa 
powstał w 1947 roku. Podstawowymi założeniami były budowa 
nowej Stalowni Martenowskiej wyposażonej w sześć pieców 
martenowskich, zdolnych wyprodukować rocznie około 300 000 ton 
stali oraz budowa Walcowni Rur o zdolności produkcyjnej około 70 
000 ton rur rocznie (z możliwością dalszej rozbudowy). Oba wydziały 
miały powstać w obrębie istniejącego dotychczas Zakładu „Raków” 
będącego pierwotną lokalizacją parku technologicznego huty. 
 Stalownia nazywana później „Stalownią Nową” ruszyła wraz z 
uruchomieniem pierwszego pieca martenowskiego 12 czerwca 1951 
roku. Budowa Walcowni Rur nie była przypadkowa, ponieważ 
zapotrzebowanie na rury zdecydowanie przewyższało możliwości 
produkcyjne ówczesnych, często przestarzałych już krajowych rurowni. 
Dlatego podjęto decyzję o budowie dwóch Walcowni Rur w Hucie 
Częstochowa oraz w Hucie Jedność w Siemianowicach Śląskich. 
 Decyzja w sprawie budowy częstochowskiej Walcowni Rur została 
wydana przez Komisję Rozbudowy Hutnictwa 30 kwietnia 1948 roku. 
Analizy w zakresie wyboru technologii produkcji i programu 
produkcyjnego dały początkowe założenia produkcji rur o średnicach 
zewnętrznych od 114 do 273 mm, grubościach ścianek w zakresie 5-12 
mm i długościach od 4 do 12 metrów. 
 Proces inwestycyjny budowy Walcowni Rur (nazywanej także 
Rurownią) był realizowany w latach 1948-1952. Wydział został 
zaprojektowany jako walcownia pielgrzymowa rur bez szwu przez 
włoskie Biuro Techniczne „Albert Calmes”. Dostawcami parku 
technologicznego były także głównie firmy włoskie, między innymi 
Innocenti. 
 Ciekawostką jest fakt realizacji zadania z włoskimi partnerami, 
którzy reprezentowali wrogi, w ówczesnej doktrynie komunistycznej, 
obóz polityczno-militarny. Interesującym jest także sposób zapłaty za 
włoskie urządzenia. Dokonano wymiany barterowej, która zakładała 
dostarczenie do Włoch ponad 1,2 mln ton węgla. 
 Wiele zadań związanych z obiektami budowlanymi, ale także 
wybranymi urządzeniami wykonały huty krajowe. Budowa Walcowni 
napotkała liczne problemy, głównie te z koniecznością podniesienia 
poziomu terenu inwestycji o ponad 1 metr (wysoki poziom wód grun-
towych i sąsiedztwo rzeki Warty). Zaistniało nawet ryzyko przerwania 
budowy i relokacji planowanej rurowni do Gliwic (Huta Łabędy). 
 Produkcja rur w Hucie Częstochowa była zupełnie nowym 
zagadnieniem i tym samym wyzwaniem edukacyjno-technologicznym. 
Szkolenia Pracowników realizowano między innymi w Hucie Jedność w 
Siemianowicach Śląskich (obecnie już nieistniejącej) oraz Hucie Batory, 
która obecnie wchodzi w struktury Grupy Alchemia S.A.
 Oficjalną datą uroczystego uruchomienia rurowni jest 17 kwietnia 
1952 roku, a więc dokładnie 70 lat temu. Zakład w dniu uroczystości 
wizytował wiceminister hutnictwa Stanisław Pierzynka, który wręczył 
odznaczenia pracownikom huty i innych przedsiębiorstw zaangażo-
wanych w proces budowy i rozruchu wydziału. 
 Okres rozruchu Walcowni Rur jako sukces w rozwoju zakładu został 
także wykorzystany w celach propagandowych ówczesnego ustroju 
komunistycznego, kiedy zdecydowano o zmianie nazwy z Huta 
Częstochowa na Huta im. Bolesława Bieruta (ówczesnego prezydenta 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Nazwa niniejsza obowiązywała aż 
przez 37 lat – do19 kwietnia 1989 roku. 
 Pierwszy etap budowy rurowni pozwolił na osiągnięcie zdolności 
produkcyjnej wynoszącej 40 000 ton rur rocznie. Drugi etap budowy 
Walcowni Rur był realizowany w latach 1952-1955 i podniósł poziom 
zdolności produkcyjnych do 70 000 ton rur rocznie. Osiągnięto go po raz 
pierwszy w 1958 roku.
 Potencjał produkcyjny zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie 
budowy, uwzględniał produkcję w systemie dwóch zmian pracy i trzeciej 
remontowo-konserwacyjnej. Zmiany tego rozwiązania na system 
wszystkich trzech zmian pracujących dokonano w 1957 roku. Dzięki temu 
roczny poziom produkcyjny rurowni mógł znacząco wzrosnąć. Przyczyniło 
się do tego także wdrożenie do produkcji rur o długości aż 36 metrów.

LATA ROZBUDOWY 1958-1974 
I REKORD PRODUKCYJNY 1988

 Pierwszy etap rozbudowy wydziału rozpoczęto w 1958 roku i 
sfinalizowano go w 1963 roku (do zdolności 95 000 ton rocznie), 
natomiast drugi etap rozbudowy przypadł na lata 1966-1969 (do 
zdolności 110 000 ton rocznie). Trzecim i finalnym etapem rozbudowy 
były prace inwestycyjne z lat 1970-1974, kiedy to zdolności wzrosły do 
130 000 ton rocznie. 
 Produkcja walcowni po raz pierwszy przekroczyła 100 000 ton 
w roku 1965, natomiast rekord produkcyjny przypadł na rok 1988, kiedy 
odwalcowano ogółem 137 301 ton rur. Wielkość produkcji liczona w 
kilometrach długości wyprodukowanych rur była największa w 1981 
roku. Osiągnięto wtedy łączną długość rur wynoszącą 3772 km. 

70 LAT WALCOWNI RUR 
W CZÊSTOCHOWIE

W planach inwestycyjnych huty jest m.in. zwiększenie mocy 
produkcyjnych profili zimnogiętych o 20 proc. 

DOKOŃCZENIE NA STR.17

 Na ręce prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny 
wpłynęło wiele  listów gratulacyjnych od najważ-
niejszych osób w państwie. 
 Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta An-
drzej Dera odczytał list głowy państwa. Prezydent RP 
Andrzej Duda oprócz uznania i wdzięczności za 
nieoceniony wkład polskich inżynierów w wielkie 
dzieło modernizacji naszego kraju i budowę pomyś-
lności rodaków, podziękował całemu środowisku 
inżynierskiemu za niesienie ofiarnej pomocy Ukrai-
nie skierowanej szczególnie na rzecz Politechniki 
Kijowskiej.
 Gratulując organizatorom XXVIII edycji plebis-
cytu i laureatom zaszczytnego tytułu Złotego Inży-
niera, który budzi szczególny szacunek w środo-
wisku technicznym i naukowym Jacek Semaniak, 
prezes Głównego Urzędu Miar zaznaczył, że „wspie-
ranie środowiska inżynierskiego i techników jest nie-
odzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania 
społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w skali 
krajowej, regionalnej i globalnej”.
 Adam Struzik marszałek województwa Mazo-
wieckiego podziękował za wspieranie wszelkich 
inicjatyw związanych z działalnością naukowo-
badawczą, która jest warunkiem budowania  gospo-
darki silnej, konkurencyjnej i wykorzystującej nowa-
torskie osiągnięcia.  
 Na zakończenie uroczystej Gali Plebiscytu o 
tytuł „Złotego Inżyniera” prezes Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich Piotr Szymczak wręczył 
redakcji „Przeglądu Technicznego” Medal 100-lecia 
SEP w dowód uznania wybitnych zasług w upow-

szechnianiu osiągnięć twórców techniki, a także w 
podziękowaniu za ponad 100-letnią owocną współ-
pracę. Dodał, że Stowarzyszenie podtrzymuje 
tradycje i wartości swych założycieli, szczyci się 
znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym i bar-
dzo sobie ceni współpracę z zarządem Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
 „Złotymi Inżynierami”  zostali:
ź prof. dr. hab. inż. Janusz Dyduch
ź mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
ź mg r inż. Janusz Onyszczuk
ź mgr inż. Wiesław Paluszyński
ź prof. AGH, dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
ź prof. dr hab. inż. Henryk Bujak
ź inż. Dari usz Kruk
ź dgr inż. Piotr Kostro
ź dr inż. Tomasz Schweitzer  

DOKOŃCZENIE ZE STR.4

Minister Andrzej Dera przekazuje list gratulacyjny
 prezydenta RP Andrzeja Dudy 

prezes FSNT NOT Ewie Mańkiewicz-Cudny.

GALA „Z£OTY IN¯YNIER ROKU”
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 Przybyłych serdecznie witał 
organizator, przewodniczący okrę-
gu wielkopolsko-lubuskiego, wielo-
letni działacz Federacji Bogdan 
Kaczmarek. 
 Sytuację w przemyśle włókien-
niczym przedstawiła przewod-
nicząca Wiesława Licha. 
 Przewodniczący Federacji 
Związków Zawodowych Metalow-
ców i Hutników Mirosław Grzybek 
przypomniał, że Dzień Metalowca 
obchodzony jest od 1964 roku i 
przypada w ostatnią niedzielę marca 
lub 29 marca. Natomiast Dzień 
Hutnika – w imieniny patrona świę-
tego Floriana 4 maja. W roku bie-
żącym po raz pierwszy obchodzony 
jest również dzień Włókniarza świę-
towany w pierwszą niedzielę po 16 
kwietnia.

 - Dzisiaj wszyscy tutaj zgroma-
dzeni, po ponad dwóch latach doś-
wiadczeń związanych z COVID 19, 
mamy ogromną nadzieje, że nasze 
życie zawodowe i związkowe powoli 
wraca do normalności, za którą każdy 
tęsknił. 
 Nie zdołaliśmy otrząsnąć się z 
pandemii, a pod koniec lutego zelek-
tryzowała nas wiadomość o zbrojnej 
agresji Rosji na Ukrainę. Wszyscy 
żyliśmy w przekonaniu, że wojna to 
czas minionej epoki. Do tej pory 
Europą wstrząsały różnorodne ataki 
terroryzmu i lokalne konflikty, ale nie 
wojna na taką skalę. Dzisiaj niesiemy 
pomoc uchodźcom oraz staramy się 
otoczyć opieką nasze koleżanki i 
kolegów za wschodniej granicy, z 
którymi na co dzień w wielu naszych 
zakładach pracujemy próbując zro-
zumieć ich sytuacje.
 Mamy świadomość, że czas 
pandemii oraz wojennych wydarzeń 
wywiera spore piętno na nasze co-
dzienne życie i funkcjonowanie. 
Każdy z nas zastanawia się jakie będą 
tego konsekwencje dla nas, naszych 
rodzin i miejsc pracy. Dziś jesteśmy 
tu, by świętować, a także docenić 
członków Federacji za ich zaanga-
żowanie na rzecz ludzi pracy. 

 Koleżanki i koledzy. 
 Reprezentujemy przemysł mo-
toryzacyjny, wytwórczy, elek-
troniczny, hutniczy bez którego nie 
byłoby nowoczesnej gospodarki. 
Cyfryzacja i automatyzacja proce-
sów przemysłowych określana jako 
przemysł 4.0 daje nam pewne 
spokojne perspektywy w patrzeniu 
na przyszłość - na nasze miejsca 
pracy. 
 Jednak w ostatnich dwóch 
latach zarówno branża hutnicza jak i 
automotive doznały sporego osła-
bienia. Zlikwidowano wielki piec w 
krakowskim oddziale ArcelorMittal 
Poland. Wystąpiły ogromne pro-
blemy z dostępnością półprze-
wodników dla motoryzacji, co skut-
kowało przestojami. Zlikwidowano 
Stocznię Remontową „Gryfia” w 

Świnoujściu, postawiono w stan lik-
widacji wrocławski Hutmen. Mimo 
naszych protestów nie udało się 
wpłynąć na decyzje właścicieli, w 
tym Skarbu Państwa, a nasze kole-
żanki i nasi koledzy stracili pracę.
 Dzisiaj przed nami kolejne 
wyzwania związane z Zielonym 
Ładem, transformacją energetyczną, 
neutralnością klimatyczną, gospo-
darką obiegu zamkniętego, elektro-
mobilnością, czy unijnym progra-
mem Fit for 55, który zakłada reduk-
cje emisji CO2 o 55 proc. do 2030. 
 Po wybuchu wojny w Ukrainie 
optyka patrzenia na te kwestie może 
ulec zmianie, jednak przed tymi 
procesami nie uciekniemy.  Chcemy i 
żądamy przyjaznego środowiska 
naturalnego dla nas i dla naszych 
dzieci, wnuków, ale w ramach sze-
roko rozumianej sprawiedliwej trans-
formacji musimy pilnować naszych 
miejsc pracy w przemyśle – w myśl 
hasła IndustraiAll Europe „Nic o nas 
bez nas”. (…) – mówił przewod-
niczący Grzybek.
 - Tegoroczne negocjacje płaco-
we dla wielu organizacji nie były 
łatwe – wysoka ponad 10 proc. infla-
cja, wzrost kosztów utrzymania, w 
tym energii, gazu, a teraz niepewność 

i zagrożenia związane z wojną na 
Wschodzie, powodowały i powo-
dują, że bardzo często rozmowy te 
były prowadzone w ramach sporu 
zbiorowego lub strajku – jak miało to 
miejsce w Bison Bial Białystok czy w 
Solarisie.
 Wasza determinacja, zdecy-
dowanie, upór i odpowiedzialność za 
drugiego człowieka, pozwoliła zaw-
rzeć wiele korzystnych pakietów 
ekonomicznych. Za ten wysiłek i 
pracę na rzecz wszystkich załóg i 
pracowników należą się wam słowa 
uznania i podziękowania. Wiem, że 
wielu stojących z boku, kibiców nie 
zrzeszonych w żadnych związkach, a 
tym samym nie ponoszących kosz-
tów funkcjonowania dialogu spo-
łecznego, zapewne nawet nie podzię-
kowało, a może wręcz pozwoliło 
sobie na liczne uszczypliwości. 
 Dzięki działaniom OPZZ, w 
tym roku, możemy składkę związ-
kową odliczać od kosztów uzyskania 
dochodu, która pozwala na pełniejsze 
poczucie przynależności do związ-
kowej rodziny. Nadal pozostaje 
otwarte pytanie jak zwiększać nasze 
szeregi, jak zwiększać naszą skute-
czność, jak dotrzeć do młodego po-
kolenia, jak skutecznie odpowiadać 
na często stawiane pytanie: Po co 
należeć do związku i płacić składkę 
jeżeli i tak dostanę podwyżkę?
 Może odpowiedź powinna być 
brutalna i dosadna, że z zawartych 
porozumień prawo mają korzystać 
głównie ci, którzy ponoszą koszty 
dialogu? 
 Mijają 4 lata od połączenia 
dwóch Federacji Metalowców i Hut-
ników. Jesteśmy dumni i czujemy 
satysfakcję, że przeprowadziliśmy 
połączenie, które pozostaje ewene-
mentem na skalę ogólnopolską i 
europejską. Dokonaliśmy pierw-
szego kroku w kierunku integracji 
branżowego ruchu związkowego i 
każdego dnia udowadniamy, że była 
to właściwa decyzja. 
 Życie niesie różne wyzwania i 
problemy, ale uważam, że tylko 
razem jesteśmy gotowi sprostać 

oczekiwaniom i wymaganiom jakie 
stawia przed nami obecna rzeczy-
wistość  –zakończył Mirosław 
Grzybek życząc bezpiecznej pracy i 
satysfakcji z dobrze wypełnianych 
obowiązków zawodowych.
 Przewodniczący Ogólnopols-
kiego Porozumienia Związków 
Zawodowych Andrzej Radzikow-
ski przedstawił aktualne działania 
centrali, przybliżył prace prowa-
dzone w ramach Rady Dialogu 
Społecznego, którą aktualnie kieruje, 
a także pomoc udzieloną przez OPZZ 
uchodźcom z Ukrainy.
 Sporo miejsca poświęcił zapo-
wiadanym przez rząd zmianom w 
Polskim Ładzie. Następnie przekazał 
informację o środkach finansowych 
Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych EKZZ przezna-
czonych na dalszą pomoc uciekają-
cym przed wojną. Na zakończenie 
zaprosił do udziału w organizo-
wanych wspólnie z Nową Lewicą 
obchodów 1-go Maja w Warszawie.
 Następnie głos zabrał wice-
przewodniczący Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodo-
wych Piotr Ostrowski poruszając 
m.in. kwestie zmieniających się sto-
sunków pracy związanych z cyfry-
zacją i rewolucją przemysłu 4.0.  

       Najbardziej doniosłym punktem 
spotkania było uhonorowanie za-
służonych działaczy. 
  Odznaczenia „Zasłużony dla 
OPZZ” z rąk przewodniczącego 
Andrzeja Radzikowskiego otrzy-
mali: Lech Latarski i Grzegorz 
Kosin (III stopnia), Tadeusz Ciem-
piel (II stopnia), Wojciech Petrus , 
Alicja Kowalczyk, Grzegorz Bor,  
Gabriela Zmuda  (I stopnia).
 Przewodniczący Mirosław 
Grzybek wręczył odznaczenia „Za-
służony dla Federacji ZZ Meta-
lowców i Hutników”. Otrzymali je: 
Jan Paciorkowski - II stopnia, Lu-
cjan Machul, Jacek Murawski, 

Zbigniew Dziatkiewicz, Małgo-
rzata Łaboda, Sławomir Wójcikie-
wicz, Łukasz Lubiński, Sławomir 
Basa, Agnieszka Surdacka, Małgo-
rzata Stępień, Witold Ilów - I 
stopnia (reprezentanci okręgów: 
dolnośląskiego, kujawsko-pomors-
kiego, lubelskiego, opolskiego); 
 Krzysztof Laszczak, Iwona 
Handzlik, Andrzej Waluś, Piotr 
Krysiak, Andrzej Kaczkowski, 
Halina Szpakowska, Józef Kawu-
la, Tomasz Ziołek, Ryszard Filus, 
Kazimierz Kozieł – I stopnia (repre-
zentanci okręgu śląskiego i mało-
polskiego); 
 Grzegorz Narloch, Bogdan 
Kaczmarek, Ignacy Alfred, Jaro-
sław Zieliński, Jan Kardasz, Mar-
cin Mandziarek, Adam Jendryka, 
Szymon Mej, Leszek Solarczyk – I 
stopnia (reprezentanci okręgu wiel-
kopolsko-lubuskiego). 
 W obchodach Dnia Metalow-
ca, Hutnika i Włókniarza udział 
wzięło 180 związkowców reprezen-
tujących organizacje związkowe z 
całego kraju. Trzydniowe spotkanie 
było okazją zacieśnienia kontaktów 
koleżeńskich w radosnej atmosferze 
i poczuciu dobrze wypełnionych 
obowiązków zawodowych.

 

W POCZUCIU DOBRZE WYPE£NIONYCH OBOWI¥ZKÓW 

Uczestnicy uroczystej akademii. Na pierwszym planie wiceprzewodniczący 
Federacji: Magdalena Dura, Grzegorz Bor i Krzysztof Wójcik.

Wśród „Zasłużonych dla Federacji ZZ Metalowców i Hutników”
wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland:

Halina Szpakowska, Józef Kawula i Tomasz Ziołek.

Pamiątkowe zdjęcie „Zasłużonych dla OPZZ” z przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim 
i Przewodniczącym Mirosławem Grzybkiem

 Po ponad dwóch latach przerwy związanej z pandemią Covid 19 w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2022 w 
Ośrodku Wczasowym Albatros w Mielnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Metalowca i Hutnika. 
Organizatorem spotkania była Rada Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych 
Metalowców i Hutników w Polsce. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Federacji Samorządnych 
Niezależnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, którzy wraz z hutnikami i metalowcami uczcili swoje 
zawodowe święto. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Andrzej Radzikowki i wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

METALOWCY I HUTNICY Z W£ÓKNIARZAMI OBCHODZILI ZAWODOWE ŒWIÊTA
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 Początek procesu inwestycyj-
nego datuje się na rok 1978, kiedy to 
rozpoczęto jej budowę. Pierwotne 
plany zakładały powstanie potężnej 
walcowni rur o wydajności aż 400 
000 ton rocznie. Urzeczywistnienie 
zamierzeń uczyniłby ją najwięk-
szym tego typu zakładem w Polsce i 
jednym z największych w Europie. 
Siemianowicka walcownia miała 
prawie całkowicie wyeliminować 
import rur. 
 Ówczesne założenia znacząco 
różniły się od później realizowa-
nych, czego potwierdzeniem jest 
pierwotny schemat rozplanowania 
walcowni, widniejący w wydaw-
nictwie „Podstawy konstrukcji i 
eksploatacji walcowni walcarki” 
autorstwa profesora Władysława 
Dobruckiego. Zakładały one budo-
wę ciągłej walcowni rur, która skła-
dać się miała między innymi z aż 
dwóch pieców obrotowych, ostate-
cznie jednak powstał tylko jeden.

WYZWANIA CZASU 
REALIZACJI

 Jeszcze na przełomie lat 70. i 
80. doszło do pierwszego wstrzy-
mania realizacji inwestycji związa-
nego z kłopotami w pozyskaniu 
finansowania. Jak się później oka-
zało trwało ono w zasadzie aż do lat 
90. 
 Pogarszająca się sytuacja gos-
podarcza w latach 80. oraz związany 
z nią stopniowy spadek zapotrze-
bowania na wyroby hutnicze nie 
pozwoliły na wznowienie jej reali-
zacji. 
 Pojawienie się nowych inwes-
torów (między innymi Banku Śląs-
kiego czy Stalexportu) skutkowało 
zarejestrowaniem w marcu 1995 
roku spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością Walcownia Rur Jed-
ność. 
 Czas, jaki upłynął od rozpo-
częcia budowy wymusił pewne 
zmiany w założeniach technolo-
gicznych walcowni. Zmniejszeniu 
uległa planowana zdolność produk-
cyjna, którą określono na 160 000 
ton rur rocznie. Pomimo tych zmian 
i tak byłaby to największa walcow-

nia rur w kraju. Dostawcą urządzeń 
była firma SMS Meer. Postępujące 
prace w II połowie lat 90. i znaczny 
stopień zaawansowania przekra-
czający w 2001 roku już 90 proc., 
dawały nadzieję na szczęśliwe 
zakończenie budowy. Niestety i tym 
razem po raz kolejny inwestycji nie 
dokończono z racji wstrzymania 
finansowania ze strony banków, mi-
mo, iż cały projekt wszedł w finalną 
fazę realizacji.

ASORTYMENT
 I PARK TECHNOLOGICZNY

 Walcownia Rur Jedność w 
Siemianowicach Śląskich posiadała 
już zdecydowaną większość po-
trzebnego parku technologicznego. 
Zakres średnicowy walcowanych 
rur mieścił się w przedziale od 21 do 
159 mm, natomiast grubości ścianek 
rur od 2,3 do 25 mm. Tym samym na 
tle innych walcowni gorących rur w 
kraju ta miała pokrywać zapotrze-

bowanie na rury o mniejszych śred-
nicach. Program produkcyjny obej-
mował szeroki asortyment rur stalo-
wych przeznaczonych na rurociągi i 
konstrukcje, rury kotłowe, osłono-
we, wiertnicze czy też do dalszego 
kształtowania na drodze procesów 
obróbki plastycznej na zimno. Pro-
dukowane rury miały być zgodne z 
normami polskimi PN, niemiec-
kimi DIN, amerykańskimi ASTM 
czy też API5L (rury do transportu 
ropy i gazu). 
 Proces produkcyjny miał się 
rozpoczynać w piecu podgrzew-
czym kęsisk typu pokrocznego, 
podobnie jak to ma miejsce w 
Walcowni Rur Andrzej. Następnie 
kęsiska miały być cięte na pożądane 
długości i kierowane do ostate-
cznego nagrzewania w piecu obro-
towym. Piec był wyposażony we 
wsadzarkę ładująca kęsiska do pieca 
oraz wysadzarkę odbierającą na-
grzane do temperatury obróbki 
plastycznej kęsiska. 
 Pierwszy etap ciągu wal-
cowniczego oparto o walcarkę skoś-
ną dziurującą. Następnym etapem 
była walcarka redukcyjna tulei, 
później walcarka ciągła z trzpie-

niem trzymanym. Realizacja walco-
wania na walcarce ciągłej miała 
kończyć się na wyciągarce trzpieni. 
Rury pozyskane po walcowaniu 
ciągłym miały być skierowane na 
obcinarkę końców.
 Proces produkcyjny rur o 
cienkich ściankach skutkuje wy-
sokim stopniem rozwinięcia po-
wierzchni walcowanego materiału, 
a tym samym szybszym spadkiem 
jego temperatury, dlatego zapla-
nowano możliwość indukcyjnego 
podgrzewania rur przed ich kiero-
waniem do walcarki redukcyjnej z 
naciągiem będącej ostatnią wal-
carką w ciągu technologicznym. 
Rury miały być poddawane osta-
tecznemu cięciu na pile obrotowej i 
następnie chłodzone oraz podda-
wane dalszym procesom wykań-
czania. Urządzenia zespołów gorą-
cych znajdowały się w zupełnie 
nowych halach.

ZANIECHANIE PROJEKTU 
I SPRZEDAŻ MAJĄTKU

 Kiedy możliwość rozruchu 
Walcowni Rur Jedność stawała się 
coraz bardziej odległa, zważywszy 
na ogromne zadłużenie wynoszące 
kilkaset milionów złotych oraz 
zastawy wierzycieli na majątku jej 
wierzytelności wykupiło Towa-
rzystwo Finansowe Silesia. Niniej-
sze działania były szansą na maksy-
malne uporządkowanie skompli-
kowanej sytuacji prawnej i tym 
samym przygotowanie majątku do 
sprzedaży w trybie egzekucji ko-
morniczej. 
 Trwający latami proces sprze-
daży urządzeń miał kilka odsłon i 
wiązał się z międzynarodową kam-
panią informacyjną, promującą 
możliwość nabycia kompletnego 
ciągu linii walcowniczej. Działania 
zakończyły się sukcesem i ostate-
cznie udało się w 2021 roku sprze-
dać park technologiczny walcowni 
inwestorowi z Omanu. 
 Rok 2021 przyniósł także 
uporządkowanie kwestii własności 
terenów i w rezultacie TF Silesia 
zostało właścicielem zarówno tere-

nu jak i zabudowań byłej walcowni. 
Tereny te o powierzchni ponad 20 ha 
zostały zakupione w roku 2022 
przez spółkę Cognor.

WIELKA 
PRZEPROWADZKA

 Ostateczna finalizacja procesu 
sprzedaży wyposażenia linii wal-
cowniczej rur na rzecz inwestora z 
Omanu wiąże się z wielkim 
wyzwaniem logistycznym. 
Rozebranie linii walcow-
niczej oraz jej transport na 
dystansie ponad 6000 km 
wymaga zatrudnienia wielu 
wykwalifikowanych specja-
listów. 
 Tego odpowiedzial-
nego zadania rozbiórki oraz 
transportu parku technolo-
gicznego walcowni do Oma-
nu i jego odtworzenia w 
nowej lokalizacji podjęła się 
Grupa Blachmix. 
 Przedsiębiorstwo Pio-
tra Małuchy posiada spore 
doświadczenie w prowadze-
niu tego typu przedsięwzięć i 
może pochwalić się podob-
nymi realizacjami w swojej 
dotychczasowej działalności.
 Blachmix był wyko-
nawcą między innymi po-
równywalnego zadania w 
przypadku jednej z włoskich 
walcowni prętów. Spółka 
realizuje także przedsięw-
zięcia w innych branżach, 
takich jak hutnictwo, cera-
mika (m. in. współpraca z 
firmą Cerrad). 
 Prace rozbiórkowe ukierun-
kowane na zachowanie wartości 
demontowanych urządzeń wyma-
gają profesjonalnego ich prowa-
dzenia przy uniknięciu uszkodzeń, a 
także zachowania kompletności 
wszystkich elementów i efektywną 
organizację transportu. Stanowi to 
zasadniczą różnicę w porównaniu 
ze zwykłymi pracami rozbiórko-
wymi skutkującymi przekazaniem 
likwidowanych urządzeń na surow-
ce wtórne lub też jako odpady. 

 Operacja przenoszenia wal-
cowni jest jednym z większych 
zadań jakiego podjęła się firma 
Blachmix. 
 Zadanie obejmuje rozbiórkę 
około 5000 ton urządzeń i załadunek 
ok. 300 kontenerów różnej wiel-
kości. Prace rozpoczęto w styczniu 
2022 roku, a ich zakończenie prze-
widywane jest na koniec maja br.

HUTNICZA REAKTYWACJA

 Mogłoby się wydawać, że 
rozbiórka i przeniesienie parku 
technologicznego Walcowni Rur 
Jedność do Omanu oznacza osta-
teczny koniec nadziei na konty-
nuację hutniczych tradycji w Sie-
mianowicach Śląskich, tym bar-
dziej, że produkcji zaprzestała też 
sąsiednia Walcownia Rur Silesia. 
 Nic bardziej mylnego. Teren 
wraz halami rozbieranej WRJ został 
zakupiony przez spółkę Cognor 
celem zbudowania na nim nowo-
czesnej linii walcowniczej prętów 
gorącowalcowanych. Nowa wal-
cownia będzie zdolna wyprodu-
kować rocznie do 450 000 ton 
wyrobów długich i stanie się jednym 
z najnowocześniejszych tego typu 
zakładów w Europie. 
 Inwestycja będzie mogła roz-
począć się po zakończeniu prowa-
dzonych obecnie prac rozbiór-
kowych, co dodatkowo motywuje 
do sprawnego ich przeprowadzenia. 
Taki bieg wydarzeń po kilku deka-
dach impasu w rozwoju tego terenu 
jest niewątpliwie bardzo pozytyw-
nym rozwiązaniem i pozostaje mieć 
nadzieję na sukces przyszłego 
przedsięwzięcia.

Cezary Miłoś

PRZED DALEK¥ PODRÓ¯¥ 

 Huta Jedność w Siemianowicach Śląskich po II wojnie światowej była zakładem specjalizującym się w 
produkcji szerokiego asortymentu rur stalowych. Podstawowymi wydziałami produkcyjnymi były 
Walcownie Rur Innocenti oraz Mannesmann. Ważną rolę odegrała w tym okresie także stalownia za sprawą 
wdrożenia w latach 60. przełomowej w krajowym hutnictwie pionowej instalacji ciągłego odlewania stali. 
Jedną z głównych inwestycji, jakie miały wytyczać rozwój Huty Jedność była nowoczesna walcownia rur 
gorącowalcowanych bez szwu systemu Mannesmanna. 
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FLAGOWA INWESTYCJA HUTY JEDNOŒÆ

Walcarka skośna dziurująca produkcji 
SMS MEER.

Rozbierana walcarka redukcyjna z naciągiem.

Obrotowy trzon pieca - widok od dołu, jeszcze przed rozbiórką.

Serce walcowni trójstrefowy piec grzewczy wsadu 
z obrotowym trzonem.



 W 1766 r. objął stanowisko subdelegata 
grodzkiego w Skarszewach. Później uczest-
niczył jako pomocnik mecenasa w zjazdach 
Trybunału Koronnego w Poznaniu, Bydgo-
szczy i Piotrkowie. W 1767 r. na sejmiku 
generalnym w Grudziądzu wybrano go po-
słem na sejm z okręgu kościerskiego powiatu 
mirachowskiego i udał się do Warszawy. Na 
posiedzeniu w 1768 r. wystąpił w obecności 
króla i rosyjskiego posła Nikołaja Repnina, 
protestując przeciwko moskiewskiej polityce. 
 W stolicy Wybicki nawiązał kontakty z 
przyszłymi członkami konfederacji barskiej. 
Dowiedziawszy się o jej utworzeniu, posta-
nowił do niej dołączyć. W przebraniu prze-
dostał się ze Spiszu do Baru przez Kraków i 
Lwów. Został konsyliarzem generalnym przy 
Jacku Kochańskim i zajmował się głównie 
pozyskiwaniem pomocy na dworach 
europejskich. 
 W 1768 r. spod Chocimia w przebraniu 
chłopskim i udając niemowę przez Karpaty, 
Węgry i Spisz udał się z misją do biskupa 
kamienieckiego Adama Stanisława Krasiń-
skiego. Znalazł go w Cieszynie. Razem mieli 
wyruszyć do Paryża, by pertraktować o 
pomoc dla konfederatów. Jednak jego podróż 
zakończyła się w Wiedniu na skutek choroby.
 Wkrótce wyjechał do Berlina do hrabiny 
Marianny Skórzewskiej, blisko związanej z 
królem pruskim Fryderykiem II, próbując 
uzyskać wsparcie Prus. Następnie jako 
emisariusz udał się do Prus Królewskich, by 
wciągnąć do konfederacji Gdańsk, gdzie 
mógł liczyć na pomoc rezydenta francus-
kiego. Po przegranej bitwie pod Kcynią, w 
której uczestniczył, uciekł do Holandii. 
 W 1770 r. pod nazwiskiem Josephus 
Enkler zaczął studiować prawo, filozofię i 
nauki przyrodnicze w Lejdzie. Rok później 
przybył do kraju, a w 1772 r. otrzymał od 
konfederackich władz stopień pułkownika. 
Został wysłany do Wiednia, by nawiązać 
kontakt z ambasadą francuską. Po porażce 
polityki barskiej i I rozbiorze Polski wrócił 
ojczyzny.

 W 1775 r. książę wo-
jewoda Antoni Barnaba 
Jabłonowski mianował 
go podwojewodzim poz-
nańskim. W 1776 r. Wy-
bicki wyjechał do War-
szawy, gdzie rok później 
został członkiem Towa-
rzystwa Ksiąg Elemen-
tarnych, a następnie ge-
neralnym wizytatorem 
szkół okręgu wileńs-
kiego. Wniósł istotny 
wkład do pracy nad 
naprawą ustroju Rzeczy-
pospolitej, współpracu-
jąc nad opracowaniem 
„Zbiór praw sądowych”, 
którego ostatecznie sejm 
nie zatwierdził. Przy 
okazji powstało jedno z 
najważniejszych i naj-
obszerniejszych jego dzieł 
„Listy patriotyczne do 
Jaśnie Wielmożnego eks-
kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego 
pisane”. 
 W 1780 r. otrzymał godność szambelana 
królewskiego, ale praktycznie wycofał się z 
polityki i zajął gospodarką w Manieczkach.
 Prowadził szczęśliwe życie rodzinne i 
poświęcał twórczości literackiej, pisząc 
wiersze, sztuki i opery, z których „Kulig” i 
„Polkę” wystawiono w teatrze w Warszawie. 
W 1780 r. został wybrany na sejm jako poseł 
województwa poznańskiego, a w 1784 r. 
kaliskiego. 
 W trakcie przygotowań do uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja był członkiem deputacji, 
której zadaniem było przygotowanie tzw. 
Kodeksu Stanisława Augusta. Wstąpił też do 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rzą-
dowej. 
 W 1791 r. wybrano go jednym z dwóch 
delegatów miasta Poznania na sejm w 
Warszawie. W 1792 r. przystąpił do kon-

federacji targowickiej, 
ale przeszedł na stronę 
zwolenników dalszej 
walki z Rosją.
 Po wybuchu insu-
rekcji kościuszkowskiej 
w 1974 r. został człon-
kiem departamentu wojs-
kowego Rady Zastępczej 
Tymczasowej.
 We władzach pows-
tania był pełnomoc-
nikiem rządowym dla 
spraw wojskowych przy 
księciu Józefie Ponia-
towskim. Otrzymał od 
Kościuszki rangę gene-
rała-majora ziemiań-
skiego milicji pomors-
kiej i mianowano go 
komisarzem cywilno-
wojskowym ziemi czers-
kiej przy dywizji gen. 
Stanisława Mokronows-
kiego. 

 Jako pełnomocnik rządowy przy oddzia-
łach gen. Jana Henryka Dąbrowskiego prze-
szedł cały szlak bojowy w Wielkopolsce. Po 
upadku powstania ścigany listami gończymi 
przedostał się do Zamościa, skąd udał się pod 
innym nazwiskiem do Szwajcarii, a następnie 
w 1795 r. wyjechał do Paryża.
 Na emigracji Józef Wybicki należał do 
konserwatywno-umiarkowanej Agencji. 
Początkowo współpracował też z radykalną 
Deputacją Polską. 
 Po podpisaniu umowy o utworzeniu 
Legionów Polskich we Włoszech, w której 
miał znaczący udział, w 1797 r. dołączył do 
polskich oddziałów w Reggio nell'Emilia. 
 Tam napisał słowa „Mazurka Dąbrow-
skiego”, pieśni patriotycznej, która z miejsca 
zyskała ogromną popularność. 
 W 1927 r. stała się ona polskim hymnem 
narodowym. Gdy sytuacja militarna stawała 
się niekorzystna, w 1800 r. powrócił do 

Paryża. Rok później władze pruskie udzieliły 
mu amnestii, zamieszkał we Wrocławiu a 
potem w Dreźnie. W 1806 r. w Berlinie 
spotkał się z Dąbrowskim i Napoleonem na 
rozmowach, podczas których cesarz obiecał 
przywrócić Polsce niepodległość. Niebawem 
doszło do wybuchu powstania wielkopol-
skiego, zakończonego klęską wojsk pruskich.
 Wybicki podjął się reorganizacji admini-
stracji w Poznaniu, a na polecenie Bona-
partego wyjechał do Warszawy, również w 
celu przeprowadzenia reorganizacji. 
 W 1807 r. wszedł w skład Komisji 
Rządzącej i jako jej pełnomocnik został 
oddelegowany do Płocka. Następnie udał się z 
delegacją Komisji do Drezna, gdzie Napoleon 
nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, 
a jego uhonorował Złotym Krzyżem Orderu 
Legii Honorowej. Wybicki wrócił do stolicy i 
otrzymał urząd senatora wojewody.
 Gdy wybuchła wojna polsko-austriacka w 
1809 r. jako namiestnik na Wielkopolskę 
powołał w Poznaniu wojsko pod broń i przy-
gotował region do obrony. Po rozpoczęciu 
wojny z Rosją w 1812 r. m.in. z jego 
inicjatywy sejm ogłosił Konfederację Gene-
ralną Królestwa Polskiego. 
 Po porażce wojsk Napoleona i ponownym 
zajęciu Księstwa Warszawskiego władze 
pruskie wyznaczyły 1000 talarów nagrody za 
jego głowę. Po interwencji cara Aleksandra I 
bezpiecznie powrócił do kraju. 
 W 1816 r. wyjechał do Warszawy i został 
prezesem Delegacji Administracyjnej Kró-
lestwa, a rok później prezesem Sądu Naj-
wyższego Królestwa Polskiego. W 1820 r. 
złożył wniosek o zwolnienie go z tej funkcji.
 Po dymisji w 1821 r. zamieszkał w swoim 
majątku w Manieczkach, gdzie zmarł nagle 
10 marca 1822 r. na atak febry. Spoczął przy 
kościele w Brodnicy koło Śremu. 
 W 1923 r. ekshumowano jego zwłoki i 
uroczyście pochowano w Krypcie Zasłu-
żonych Wielkopolan w podziemiach kościoła 
św. Wojciecha w Poznaniu na tzw. „Skałce 
Poznańskiej”. 
 Jego pamięć jest szczególnie czczona na 
Pomorzu Gdańskim, gdzie się urodził i 
spędził lata swojej młodości oraz w 
Wielkopolsce, gdzie mieszkał i zajmował się 
działalnością publiczną. 
 W 200 rocznicę śmierci tego wielkiego 
patrioty, twórcy hymnu narodowego i 225 
rocznice napisania Pieśni Legionów Polskich 
we Włoszech, a także 95 rocznicę usta-
nowienia pieśni ‚Jeszcze Polska nie zginęła” 
hymnem narodowym  Sejm RP ustanowił rok 
2022 rokiem Józefa Wybickiego, który był 
kawalerem Orderu Orła Białego, Orderu św. 
Stanisława oraz Legii Honorowej.             (R)

 Józef Wybicki urodził się 29 września 1747 r. w Będominie koło Kościerzyny w rodzinie średnio zamożnej szlachty. W wieku 
sześciu lat trafił na wychowanie do stryja Franciszka Wybickiego, proboszcza skarszewskiego i archidiakona pomorskiego. Dwa 
lata później rozpoczął naukę w jezuickim kolegium w Starych Szkotach, wówczas na przedmieściu Gdańska, gdzie w 1762 r. 
ukończył klasę poetyki, a w 1765 r. retoryki. Rok wcześniej podczas elekcji ostatniego władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
Stanisława Poniatowskiego po raz pierwszy wystąpił na większym forum publicznym. Wówczas nie zdawał sobie sprawy, że wybór 
monarchy odbywa się pod naciskiem carycy Katarzyny II.

„WIKING”
 Najnowszy film Roberta Eggersa, 
twórcy horrorów „Czarownicy. Bajki 
ludowej z Nowej Anglii” i „Light-
house”. Tym razem filmowiec 
zrealizował epicki historyczny thriller 
rozgrywający się w czasach wikin-
gów na przełomie IX i X wieku na 
Islandii. Mały książę wikingów jest 
świadkiem morderstwa swojego ojca 
dokonanego przez jego wuja Fjölnir 
(Claes Bang). Po latach dorosły 
Amleth (Alexander Skarsgård) 
wyrusza w podróż, by zemścić się na 
wszystkich ludziach powiązanych z 
dawną zbrodnią.

„NIEZNOŚNY CIĘŻAR 
WIELKIEGO TALENTU”

 Potrzebujący zastrzyku gotówki 
hollywoodzki gwiazdor Nicolas 
Cage przyjmuje zaproszenie do 
posiadłości tajemniczego milionera 
Javiego Gutierreza, nie podejrze-
wając, że staje się uczestnikiem 
bardzo niebezpiecznej gry. Zapowia-
da się szampańska zabawa i nic nie 
zwiastuje kłopotów, nawet to, że 
gospodarz ma wybuchowy tempe-
rament, skłonność do przemocy i 

nielegalnych rozrywek. Innego 
zdania są jednak tajni agenci amery-
kańskich służb, którzy składają akto-
rowi propozycję nie do odrzucenia. 
Musi im pomóc w ujawnieniu przes-
tępczej działalności jednego z najnie-
bezpieczniejszych ludzi na Ziemi.

„W ŚWIETLE DNIA”
 Rok 1943, piekło II wojny 
światowej. Po klęsce nad Donem sto 
tysięcy węgierskich żołnierzy, będą-
cych sojusznikami hitlerowskich 
Niemiec, zostaje wysłanych na 
rozległe tereny sowieckiego impe-
rium, by zaprowadzić ład na okupo-
wanych terenach i stłumić opór ze 
strony partyzantów zgodnie z bezlito-
sną taktyką „zwalczania bandyty-
zmu”. Wśród nich jest kapral Istvan 
Semetka, którego oddział wpada w 
zasadzkę. Po nieoczekiwanej śmierci 
dowódcy musi zająć jego miejsce i 
poprowadzić  jednostkę.

„MORZE PÓŁNOCNE 
W OGNIU”

 W wyniku wieloletniej eksplo-
atacji złóż ropy naftowej dno Morza 
Północnego pęka i zapada się, a ropa 
i gaz przedostają się do wody Jedna z 
największych platform wiertniczych 

rozpada się i wybucha. Naukowcy 
próbują znaleźć wyjaśnienie pozor-
nie tajemniczego incydentu. Cały 
kraj wstrzymuje oddech, gdy okazu-
je się, że wypadek to dopiero początek 
czegoś znacznie poważniejszego. 
Rozpoczyna się ludzki dramat, gdy 
tysiące pracowników naftowych 
zostaje nagle uwięzionych na kolej-
nych uszkodzonych platformach.

„SZALONY ŚWIAT 
LOUISA WAINA”

 Ekscentryczny rysownik Louis 
Wain (Benedict Cumberbatch) z 
trudem wiąże koniec z końcem, 

żyjąc pod jednym dachem z matką i 
pięcioma siostrami. Sytuację 
rodzinną ratuje dopiero zatrudnienie 
guwernantki Emily (Claire Foy). 
Piękna kobieta z miejsca kradnie 
serce artysty, stając się jego muzą, 
kochanką i w końcu żoną. Niestety 

widmo obyczajowego skandalu 
zmusza świeżo upieczonych mał-
żonków do opuszczenia stolicy. Z 
dala od wielkiego miasta kobieta 
zapada na poważną chorobę. Szu-
kając ukojenia, artysta zanurza się w 
sztuce, tworząc dla ukochanej serię 
niezwykłych obrazów z kotami.

„MEMORIA”

 Opowieść o pamięci indywidu-
alnej i zbiorowej, o tajemnym, 
niewidzialnym pomoście między 
teraźniejszością i przeszłością, o 
współczesnym świecie, który wydaje 
się wyhodowany, sztuczny i który 

łatwo można zainfekować. Jessica 
(Tylda Swinton) jedzie do Bogoty by 
odwiedzić swoją siostrę. Na miejscu 
zaczyna prześladować ją metaliczny 
huk, wydobywający się jakby z wnę-
trza ziemi, który zaskakuje w najm-
niej spodziewanych momentach jej 
podróży po Kolumbii. Ten dźwięk prze-
raża kobietę, ale również fascynuje.

„X”

 Nowy obraz studia A24, które 
już od jakiegoś czasu jest w 
absolutnej czołówce, zapewniającej 
wysoki poziom produkcji. Tym 
razem ich horror opowiada o grupie 
początkujących filmowców, która 
udaje się do domu na odludziu w 
Teksasie, by nakręcić tam swój 
sekretny film dla dorosłych. Starsi, 
ekscentryczni gospodarze, którzy 
wynajmują im posiadłość, szybko 
zaczynają się interesować swoimi 
gośćmi. Wkrótce ich podejrzana 
ciekawość przybiera drastyczny 
obrót, a młodzi twórcy wdają się w 
desperacką walkę o życie. 
 Oldskulowy klimat, rewelacyjny 
montaż i zupełnie nietypowa historia 
trzymająca w napięciu.                  (R)

KWIETNIOWE PREMIERY

(P).

Józef Wybicki.
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ROK TWÓRCY HYMNU NARODOWEGO
TO WAS ZAINTERESUJE 



 Loretta Sage (Sandra Bullock) jest 
błyskotliwą autorką mało wyszu-
kanych, ale popularnych powieści 
romantyczno-przygodowych. Pisanie 
przychodzi jej z łatwością, jednak po 
śmierci męża archeologa i popadła w 
kryzys twórczy. Boryka się z również z 
samotnością o praktycznie nie wy-
chodzi z domu. Mimo szczerych chęci 
w żaden sposób nie potrafi dokończyć 
najnowszej książki. Choć odniosła 
komercyjny sukces coraz bardziej 
czuje, że się marnuje i tęskni za dużym 
wyzwaniem, również intelektualnym. 
Jest inteligentną kobietą, która inte-
resuje się starożytną historią, obroniła 
doktorat z kolonizacji Atlantyku i 
chciałaby wreszcie pisać coś ambit-
niejszego. Tymczasem żeby zarabiać 
wykorzystuje całą swoją wiedzę, 
tworząc kiczowate romansidła.
 Kulminacja wypalenia przycho-
dzi w trakcie trasy promującej jej 
nowy tytuł „Zaginione miasto D”. Na 
organizowane przez wydawczynię 
Beth (Da'vine Joy Randolph) wie-
czorki autorskie czytelniczki wcale nie 
przychodzą, by porozmawiać z pisar-

ką. Chcą tylko zobaczyć modela wy-
stępującego na okładkach serii jej 
powieści, przebranego w blond perukę 
niejakiego Alana (Channing Tatum), 
który wciela się w bohatera opowieści 
i w trakcie spotkań zrywa z siebie ko-
szulę. Loretta oznajmia więc wszyst-
kim, że kolejnej odsłony nie będzie, a 
jeśli już powstanie, to umięśniony 
przystojniak Dash, który zawsze wy-
ciąga z opresji protagonistkę jej 

romansów, zostanie uśmiercony. Dla 
fanek jest to nie do pomyślenia i z 
pewnością odbije się negatywnie na 
sprzedaży.
 Gdy okazuje się, że nikt nie bierze 
jej słów na poważnie, pisarka zostaje 
porwana przez ekscentrycznego 
miliardera Fairfaxa (Daniel Radcliffe), 
który uważa, że opisane przez nią w 
ostatniej książce zaginione miasto 
istnieje naprawdę i jest tym, którego on 

szuka od lat. Prawie udało mu się zlo-
kalizować jego położenie, jednak nie 
potrafi rozszyfrować znaczenia hiero-
glifów na znalezionym manuskrypcie. 
Ma nadzieję, że dzięki wiedzy Loretty 
dotrze starożytnego skarbu. Problem 
w tym, że ona nie chce z nim współpra-
cować. Chcąc udowodnić, że może 
być bohaterem w prawdziwym życiu, 
Alan wyrusza na ratunek. Do pomocy 
angażuje najemnika i trenera sztuk 
walki ze służb specjalnych Jacka 
(Brad Pitt).

 Film opiera się na doskonale 
znanym wszystkim schemacie, który 
pojawiał się już niejeden raz, a mia-
nowicie poszukiwaniu skarbów z ro-
mansem w tle. Wystarczy wspomnieć 
takie produkcje jak chociażby „Mi-
łość, szmaragd i krokodyl” Roberta 
Zemeckisa oraz „Poszukiwacze zagi-
nionej arki” Stevena Spielberga. 
Jednak w przypadku obrazu, za któ-
rego reżyserię odpowiadają bracia 

Aaron i Adam Nee, odwrócono role. 
Loretta wszystkim kieruje, natomiast 
towarzyszącego jej Alana nieraz 
trzeba wybawiać z kłopotów. Wygląda 
to bardzo zabawnie w dużej mierze 
dzięki świetnemu wyczuciu kome-
diowemu aktorów i chemii między 
nimi. Żarty wychodzą im niezwykle 
naturalnie, choć nie wszystkie są w 
równym stopniu zabawne. Ogólnie 
humor stoi na wysokim poziomie, 
zapewniając dobrą zabawę.
 Sandra Bullock przypomina o 
swoim komediowym talencie. Wciąż 
ma w sobie naturalność zwykłej 
„dziewczyny z sąsiedztwa”, która 
przypadkiem trafia w sam środek 

niezwykłych wydarzeń, podobnie jak 
miało to miejsce w filmie „Speed. 
Niebezpieczna szybkość”.
 Znakomicie obsadzono też Chan-
ninga Tatuma, który jest bardzo świa-
domy swojego ciała. W każdej scenie 
wyśmiewa swój wizerunek, grając 
przewrotnie swoimi idealnymi mus-
kułami i zalotnym spojrzeniem. Da-
niel Radclife stara się zerwać z wize-
runkiem Harry'ego Potera, prezentując 

kolejną niebanalną kreację. A wystę-
pujący w epizodzie Brad Pitt rewe-
lacyjnie parodiuje wszystkich boha-
terów kina akcji.
 „Zaginione miasto” to przede 
wszystkim bezpretensjonalna roz-
rywka zrealizowana w typowym 
holly-woodzkim stylu i nie udaje, że 
ma być czymś więcej. Nie brakuje 
bijatyk, pościgów, strzelanin i eksplo-
rowania dżungli, a akcja toczy się w 
szybkim tempie, więc nie sposób się 
nudzić. 
 Jest mnóstwo dobrze napisanych 
żartów, które bawią, a postacie zostały 
nakreślone po mistrzowsku. Co praw-
da nie skłania do głębszej dyskusji i nie 
ma jakiegoś przesłania, ale zapewnia 
przyjemny relaks. To porządna 
komedia przygodowa obfitująca w 
piękne pejzaże dzikiej natury i 
wywołująca śmiech, a co najważ-
niejsze nie wzbudzająca zażenowania 
słabymi dowcipami.

WIDZ

 Powierzenie przez nowego szefa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Cezarego Kuleszę reprezentacji pols-
kiemu trenerowi Czesławowi Mich-
niewiczowi spotkało się z ostrą kry-
tyką części środowiska głównie z 
powodu niejasnych kontaktów nowe-
go selekcjonera z szefem piłkarskiej 
mafii „Fryzjerem”. 
 Nie kwestionowano w zasadzie 
trenerskiego dorobku Michniewicza 
znanego jako pragmatyka przede 
wszystkim w lidze.
 W barażach mieliśmy zagrać 
najpierw z Rosją w Moskwie, co 
wydawało się zadaniem niezwykle 
trudnym, bo ze „zborną” nigdy nie szło 
nam łatwo. Wojna odmieniła o tyle 
sytuację, że otrzymaliśmy walkowera, 
więc o jeden mecz przybliżyliśmy się 
do Kataru. Jednak ani Czesi, ani 
Szwedzi nie byli łatwymi przeciw-
nikami na drodze do finałów.

 Czekaliśmy na wynik z bezpo-
średniego spotkania z dużą niecier-
pliwością, po drodze spotykając się 
towarzysko ze Szkocją w Glasgow, 
który to mecz kosztował sporo zdro-
wia naszych zawodników i zakończył 
się remisem 1:1. Dawało to nadzieję na 
dobry wynik na Stadionie Śląskim ze 
Szwecją, ale niepokoiły odniesione 
kontuzje kilku czołowych graczy. 
Selekcjoner musiał więc działać w 
myśl powiedzenia „tak krawiec kraje, 
jak mu materii staje”. I trzeba powie-
dzieć, że zadziałał bardzo prag-
matycznie, ustawiając skład na naj-
ważniejsze ze spotkań w ostatnich 
latach. 
 Postawił na sprawdzonych już 
zawodników, ale nie wahał się dać 
szansy i młodym piłkarzom. W bram-
ce stanął Wojciech Szczęsny, w obro-
nie Kamil Glik, w ataku Robert Le-
wandowski, ale środek pola tworzyli 

piłkarze nowej generacji: Krystian 
Bielik, Jakub Moder, Sebastian Szy-
mański.
 Mecz miał okresy przewag to 
jednej, to drugiej drużyny. Nie należał 
z pewnością do ładnych. Komplet 
publiczności na Stadionie Śląskim nie 
zniechęcał się jednak, dopingując 
Polaków. Kluczowym momentem 
okazał się faul na Grzegorzu Kry-
chowiaku, po którym Lewandowski 
strzelił precyzyjnie karnego. To 
zmobilizowało Biało – Czerwonych, 
którzy zaczęli śmielej atakować.
 Szwedzi próbowali wyrównać, 
na boisko wszedł Zlatan Ibrahimović, 
ale po kapitalnej akcji Piotra Zieliń-
skiego było 2:0 i wszyscy czekaliśmy 
na końcowy gwizdek włoskiego sę-
dziego. Po nim nastąpił prawdziwy 
festiwal radości, były gratulacje, 
wyrazy uznania, łzy wzruszenia. 
Wyjazd na finały mistrzostw świata w 
Katarze stał się faktem.
 Wszystko dobrze, co się dobrze 
kończy i na tym etapie można tak 
powiedzieć, bo mamy upragniony 

udział w finałach najważniejszej im-
prezy piłkarskiej na świecie. Jest teraz 
czas na przygotowanie drużyny, bo gra 
zacznie się pod sam koniec roku, po 
raz pierwszy w historii zimą, w wa-
runkach, jakich nigdy dotychczas nie 
miało to miejsca. 
 Cieszymy się z tego sukcesu, bo 
osiągnięty został w szczególnej sy-
tuacji, gdy wydawało się, że nasze 
szanse zostały pogrzebane przez splot 
nieoczekiwanych okoliczności. Nie-
którzy publicyści być może nadmier-
nie uważają, że od tego meczu rozpo-
cznie się czas budowy nowej polskiej 
drużyny.
 Osobiście hamowałbym ten hura 
optymizm. A póki co skupmy się na 
przygotowaniach do finałowych roz-
grywek, choć wcześniej czeka nas je-
szcze Liga Europy, której mecze sta-
nowić będą ważne przystanki na dro-
dze do Kataru. 
 1 kwietnia poznaliśmy naszych 
grupowych przeciwników na tej pres-
tiżowej imprezie. Są nimi: Argentyna, 
Arabia Saudyjska i Meksyk. 

 22 listopada, a więc następnego 
dnia po otwarciu mistrzostw, Biało – 
Czerwoni zmierzą się z Meksykiem i 
tu upatrywałbym szansy na zdobycie 
punktów. 26 listopada zagramy z 
Arabią Saudyjską i wygranie tego 
spotkania jest niejako obowiązkiem 
Polaków. Najtrudniej będzie 30 listo-
pada, gdy na boisku pojawia się Lionel 
Messi i Robert Lewandowski.
 Argentyna bowiem uchodzi za 
faworyta nie tylko rozgrywek grupo-
wych, ale i mistrzostw, jednakże do-
póki piłka w grze, wszystko może się 
zdarzyć. W 1978 roku przegraliśmy z 
nią 0:2, ale z gry tak nie wynikało. Na 
katarskim gruncie u progu zimy wyni-
ki mogą okazać się trudne do przewi-
dzenia. Nasze szanse na wyjście z 
grupy ocenia się na niespełna 40 proc. 
 Co by się jednak nie stało, to już 
samo zakwalifikowanie się Biało – 
Czerwonych jest sukcesem. Uczestni-
czymy po raz czwarty z rzędu w tej 
wielkiej, światowej imprezie. Na 32 
uczestników mundialu 13 pochodzi z 
Europy, zatem awansować nie jest 
łatwo.
 Zwróćmy też uwagę na ekono-
miczny aspekt awansu, bo reprezen-
tacja Polski zapewniła PZPN co 
najmniej 10,5 mln dolarów wpływów, 
w tym za samo wejście do finałów 2,5 
mln dolarów i 8 mln za udział w fazie 
grupowej turnieju. A zarobić może 
jeszcze więcej, bowiem za rozegranie 
meczów w grupie i wyjście z niej 
przewidziano kolejne premie a dołożą 
się do tego także sponsorzy. Słowem 
trzeba tylko dobrze grać, by pęczniała 
kasa.
 Podobnie jak w przeszłości 
cześć pieniędzy trafi do piłkarzy, a 
podział dokonany zostanie według 
sprawdzonego systemu udziału zawo-
dników w grze. FIFA pokryje też 
koszty przygotowań każdej reprezen-
tacji w wysokości 2 mln dolarów.
 Mistrzostwa w Katarze będą 
najdroższą imprezą w historii i mają 
kosztować ponad 200 mld dolarów, 
niemal 20 razy więcej niż ostatni 
mundial w Rosji.
 Z niecierpliwością czekamy na 
kolejny mecz naszych piłkarzy.

JEDZIEMY DO KATARU!

 18 sierpnia odbyły się wybory władz 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po dwóch 
kadencjach przedłużonych o rok z powodu 
pandemii odszedł do historii zarząd kierowany 
przez Zbigniewa Bońka. Nowym prezesem 
został Cezary Kulesza, który w głosowaniu 
pokonał zdecy-dowanie Marka Koźmińskiego 
w stosunku 92:23. Dotychczasowy szef PZPN 
został przez aklamację ogłoszony Prezesem 
Honorowym,  choć  jego  s t ronnic two 
odnotowało przegraną.
 Kim jest Cezary Kulesza? Co ta zmiana 
przyniesie piłce nożnej w naszym kraju? To 
pytania, które cisną się dziś na usta kibiców.
 Najpierw kilka informacji o nowym szefie 
PZPN, który z futbolem związany jest od 
najmłodszych lat. Zaczynał w Gwardii Białystok, 
grał w Olimpii Zambrów i Mławiance, by w 1988 
roku trafić do Jagielloni. I to był najbardziej udany 
etap w futbolowej karierze. W Ekstraklasie 
rozegrał 14 spotkań, wystąpił też w finale Pucharu 
Polski w Olsztynie w meczu z Legią przegranym 
2:5. Krótko gościł w belgijskim trzecioligowym 
RFC Aubel, a po powrocie grał w rezerwach 
Jagiellonii i innych klubach Podlasia.
 Wielkiej kariery piłkarskiej nie zrobił, ale 
powiodło mu się na polu biznesowym. Choć nie 
miał wykształcenia muzycznego, zainteresował się 
disco polo. Jako jeden z pierwszych w kraju 
dostrzegł w wyśmie-wanym wówczas gatunku 
muzycznym duży potencjał. W 1994 roku założył 
wytwórnię fonograficzną Green Star Music i skupił 
wokół niej najpopular-niejsze zespoły dance i dico 
polo. Miał intuicję, gdyż właśnie ta muzyka 
później dzięki telewizji stała się niezwykle 
popularną. Na tej fali pomnażał majątek swój i 
związanych z wytwórnią muzyków i zespołów. W 
1995 roku magazyn „Forbes” umieścił go na 95 
miejscu na liście najbogatszych Polaków, 
wyceniając jego fortunę na 515 mln złotych.
 Związków z futbolem i Jagiellonią nie 
utracił, więc postanowił zainwestować w bliski mu 
klub. W 2010 roku został jego prezesem. W trudnej 
sytuacji Jagiellonia nie tylko uchroniła się przed 
spadkiem z Ekstraklasy, ale zdobyła Puchar i 
Superpuchar Polski oraz zadebiutowała udanie w 
elimi-nacjach Ligi Europy. W następnych latach 

KIBIC

„AMBULANS”: CZYSTE SZALEÑSTWO I DOBRA ROZRYWKA

 23 marca 2022 roku przejdzie do historii naszego futbolu z kilku ważnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, 
że Biało – Czerwoni wyjadą na kolejną wielką imprezę, by zmagać się o najcenniejsze trofeum. Powiedzmy sobie 
szczerze, że niewielu z nas liczyło na to, że uda się wywalczyć ten awans w starciu ze Szwecją, przeciwnikiem bardzo 
trudnym, z którym nie udawało się nam wygrać od trzech dekad. Zwłaszcza w sytuacji pełnej napięć i niewiadomych 
związanych nie tylko ze zmianą selekcjonera kadry porzuconej w trakcie eliminacji do mistrzostw świata przez 
wymyślonego przez Zbigniewa Bońka najemnika Paulo Sousę.

15

Bramka Piotra Zielińskiego podwyższająca wynik 2:0 spotkania barażowego 
rozbiła reprezentantów Szwecji.

Tak biało-czerwoni cieszyli się z awansu i dziękowali kibicom, 
którzy w komplecie przyszli na mecz na Stadion Śląski w Chorzowie.

„ZAGINIONE MIASTO”: PRZYGODA Z HUMOREM„ZAGINIONE MIASTO”: PRZYGODA Z HUMOREM
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 Najprawdopodobniej najbardziej znane okazy Fabergé nie zostały 
stworzone rękami Carla tylko innych osób. Początkowo były jedynie 
pudełkami na droższe, cenniejsze prezenty np. klejnot, wisior, pierścionek,  
czy zegarek.
 Pierwsze jajko, które powstało jest kopią jaja z dworu duńskiego, gdzie 
niemal identyczne do dziś jest przechowywane w skarbcu królewskim. To 
dzieło francuskie z XVIII wieku. Car Aleksander III Romanow postanowił 
w 1884 roku dać swojej żonie Marii, duńskiej księżniczce, prezent 
przypominający święta Wielkiej Nocy w jej rodzinnym domu. Prezent 
bardzo spodobał się cesarzowej i rok późnej zamówiono kolejne jajo, 
potem kolejne. Przy trzecim zaczęła budować się wielka sława Fabergé.
 Wykonywane w pracowni nadwornego jubilera na specjalne zamó-
wienia arystokracji rosyjskiej i członków rodziny carskiej jajka stały się w 
ówczesnych czasach modnym prezentem wielkanocnym. Były zrobione ze 
złota, inkrustowane drogimi kamieniami, kością słoniową oraz masą perłową.
 Po śmierci Aleksandra III jego syn, Mikołaj II, kontynuował tradycję 
zamawiania jednego jajka na Wielkanoc. W środku jajka zazwyczaj kryła 
się niespodzianka, która aż do momentu otworzenia podarunku była objęta 
ścisłą tajemnicą.
 Fabergé inspirował się wydarzeniami historycznymi np. wojnami czy 
otwarciem kolei transsyberyjskiej. Zdobił swoje dzieła miniaturami 
wiejskiej rezydencji cara, wizerunkiem Piotra Wielkiego na koniu itp.
 Najsłynniejszym jajkiem było jajko koronacyjne ofiarowane przez 
Mikołaja II żonie Aleksandrze w 1897 roku. Dekoracja jajka nawiązywała 
do sukni koronacyjnej carycy (ornament z siatki), w środku ukryta była 
złota miniatura karety koronacyjnej, z siedzeniami z rubinu, szybkami z 
górskiego kryształu i koroną Romanowów na dachu.
 W 1900 roku jajka Fabergé wystawiono na Wystawie Światowej w 
Paryżu. Zostały one nagrodzone złotymi medalami, a Fabergé stał się sławny 
w całej Europie i otrzymał Legię Honorową.

 Jajko z 1911 roku miało upamiętnić 15. 
rocznicę wstąpienia cara Mikołaja II na tron Rosji. 
Zostało wykonane ze złota, diamentów, kości 
słoniowej, kryształu górskiego i oplecione laurami 
z zielonej emalii. Dekorowane było siedmioma 
miniaturami, przedstawiającymi pierwszą scenę z 
okresu jego panowania.
 Rosnące zapotrzebowanie wymusiło na 
Fabergé  coraz to nowe pomysły. Do najciekaw-
szych należy jajko w kształcie drzewka poma-
rańczowego z zainstalowanym mechanizmem 
naśladującym śpiew ptaka wychylającego się z 
gałęzi.
 Na początku wieku Fabergé  zatrudniał 700 
rzemieślników i miał trzy filie w Moskwie, 
Odessie i Londynie. Dla carów zrobił 54 lub 57 

takich dzieł sztuki.  11 uważa się za zaginione. Większość z zachowanych 
jajek można oglądać w dziś muzeach.
 Rewolucja 1917 roku i upadek caratu, doprowadziły do utraty ma-
jątku „Domu Fabergé”. Peter Carl wraz z rodziną korzystając z pomocy 
zaprzyjaźnionych dyplomatów uciekł z Rosji  przez Finlandię i Niemcy do 
Szwajcarii. Zmarł na zawał serca we wrześniu 1920 roku w Lozannie.
 Synowie Fabergé nie kontynuowali dzieła i w 1951 roku za 25 tys. 
dolarów sprzedali markę rosyjskiemu emigrantowi Samowi Rubinowi, 
producentowi perfum z USA. Prawa przechodziły potem z rąk do rąk, aż w 
1989 r. za 1,5 mld dolarów kupił je koncern Unilever. We współpracy z 
koncernem jajka wyrabiał niemiecki jubiler Victor Mayer, który wykonał 
m.in. jedyne jajko z bursztynu ofiarowane Gdańskowi. W 2009 prawa 
zakupiła południowoafrykańska firma Pallinghurst Resours.
 Pierwszą współczesną wersją było tzw. jajko pokoju wykonane dla 
Gorbaczowa w 1991 roku. Znane jest jajko milenijne z 2000 roku. Ostatnim 
słynnym dziełem jest jajko faz Księżyca.
 Do najdroższych zalicza 
się jajko Zima. Natomiast za 
najbardziej niezwykłe uchodzi 
jajko Azow. 28 listopada 2007 
na aukcji w domu Christie's 
jajko z zegarem i kogutem 
wykonane w 1902 roku dla 
rodziny Rotszyldów zostało 
sprzedane za rekordową sumę 
18,5 mln dolarów. Z jajka co 
godzinę wyskakuje minia-
turowy kogut, który ruszając 
się jak kukułka sygnalizuje 
godzinę.
 Z wszystkich wykona-
nych dla rodziny carskiej jajek 
Fabergé zaledwie 10 znajduje 
się nadal w Rosji, pozostałe 
rozproszone są po całym świe-
cie, w prywatnych i pańs-
twowych kolekcjach.
 

 1.indyjska waluta, 2.tandeta, 3.sterta, 4.miasto w 
Pensylwanii, 5.prawy dopływ Wołgi, 6.dawny fort w 
San Antonio, 8.długowieczne drzewo, 10.poprzeczna 
belka,12.stolica Tunezji, 15.etykieta na ubraniu, 
17.część regału, 19.dzianina z dziurkami, 20.człowiek 
śniegu, 22.organizacja inżynierów, 24.cyganka z opery 
„Manru”.                                                                   (R)

 1.grecka wyspa, 4.damski szal, 7.roślina zbożowa, 
9.ojczyzna Odyseusza, 11.powstaje z kwasu i alko-
holu, 13.natarcie, 14.samochód, 15.deptak nad 
morzem, 16.król Teb, 18.niewola turecka, 21.pojem-
ność statku, 23.kozacki oficer, 25.październikowy 
solenizant, 26.krzyżackie miasto.

Zainteresowanym ekologią pewnie  
obiła się o uszy nazwa „Fit for 55”. Jednak 
większości nic ten tajemniczy skrót nie mówi. 
A to ważny projekt mający na celu pomoc 
naszej planecie. O co w nim chodzi?

 „Fit for 55” to pakiet regulacji prawnych, który 
ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla – 
najważniejszego gazu cieplarnianego – o 55 proc. (w 
stosunku do poziomu z 1990 r.) do 2030 roku. 
Natomiast do 2050 r. cały obszar Unii Europejskiej ma 
się stać neutralny klimatycznie.

W pakiecie znajdują się następujące punkty:

 - handel emisjami. Europejski System Handlu 
Emisjami obejmuje największe źródła gazów ciep-
larnianych – fabryki, elektrownie i lotnictwo. Jeśli 
firmy z tych branż chcą prowadzić cały czas dzia-
łalność, muszą wykupić pozwolenia na emisje dwu-
tlenku węgla. W określonych przypadkach można 
otrzymać pozwolenie za darmo. Zwykle jednak poz-
wolenia zdobywa się w ramach aukcji organizo-
wanych przez państwa członkowskie UE. Ceny cały 
czas rosną. Obecnie wynoszą nawet 50 euro za tonę. W 
ramach pakietu system handlu ma zostać rozszerzony 
o transport morski, lądowy i budownictwo. Zmiany w 
dwóch ostatnich dziedzi-
nach mają być wprowa-
dzane stopniowo.
 - „wspólny wysiłek 
redukcyjny”. Chodzi o 
zaostrzone cele redukcji 
emisji z budownictwa, kra-
jowego transportu drogo-
wego i morskiego, rolni-
ctwa, odpadów i drobnego 
przemysłu. Są inne dla 
każdego kraju. Zostały 
obliczone na podstawie 
PKB na mieszkańca pań-
stwa. Cel dla Polski począt-
kowo wynosił 7 procent, 
ale będzie się zwiększał (od 16 do 30 proc.).
 - regulacje dotyczące lasów – naturalnych pochła-
niaczy dwutlenku węgla. Komisja Europejska chce, 
żeby do 2030 r. na terenie UE przybyły 3 miliardy drzew.
 - dyrektywy dotyczące energii. W tym zakresie 
Komisja Europejska przygotowała trzy. Pierwsza z 
nich skupia się na odnawialnych źródłach energii 
(OZE). W 2030 r. z OZE ma pochodzić 40 proc. 
energii. Dyrektywa określa też konkretne cele w 
zakresie wykorzystania energii odnawialnej w trans-
porcie, ciepłownictwie, budownictwie i przemyśle. 
Druga dotyczy efektywności energetycznej. Komisja 
Europejska chce, żeby kraje członkowskie ograni-
czyły zużycie energii. Ważnym narzędziem do 

osiągnięcia tego celu ma być odpowiednio zapla-
nowana modernizacja budynków. Trzecia dyrektywa 
dotyczy opodatkowania energii. Chodzi o dosto-
sowanie stawek podatkowych za energię oraz pro-
dukty energetyczne (np. paliwa) do celów klima-
tycznych.

 - regulacje dotyczące transportu. Komisja chce 
zaostrzenia norm emisji dwutlenku węgla dla 
pojazdów. Nowe auta mają produkować w 2030 r. o 55 
proc. mniej CO2 niż w 2021, a w 2035 r. wszystkie 
zarejestrowane nowe samochody mają być bezemi-
syjne. Państwa członkowskie mają zainstalować na 
autostradach punkty ładowania aut elektrycznych (co 
60 km) i tankowania dla pojazdów na wodór (co 150 
km). Kolejne zasady mają dotyczyć transportu 
lotniczego i morskiego. Samoloty i statki mają mieć 
dostęp do czystej energii elektrycznej w głównych 
portach i lotniskach.
 - opłata za import emisji. Komisja Europejska 
proponuje, żeby nakładać dodatkowe opłaty na 
niektóre towary importowane do UE, w zależności od 
ilości gazów cieplarnianych potrzebnych do ich 
wyprodukowania. Opłata ma być taka sama jak ta, 
którą muszą uiszczać producenci europejscy. To ma w 
założeniu wyrównywać szanse i chronić sektory 
szczególnie narażone na konkurencję spoza Unii.

 - Społeczny Fundusz 
Klimatyczny. Ma pomóc 
obywatelom w inwesto-
waniu w efektywność 
energetyczną, nowoczesne 
systemy ogrzewania i 
chłodzenia. Może być też 
przeznaczony przez pań-
stwa członkowskie UE na 
finansowanie niskoemi-
syjnego transportu. Ma 
być pokrywany z budżetu 
Unii. Kwota ma stanowić 
25 proc przewidywanych 
wpływów z handlu emisja-
mi paliw dla budownictwa 

i transportu drogowego.
 Cele są ambitne i niewątpliwie szczytne. Jednak 
całość budzi obawy. Dotyczą one szczególnie szybko 
rosnących cen za emisję. W państwach, których 
gospodarka opiera się głównie na paliwach kopalnych, 
jak Polska, ceny energii elektrycznej poszybują w 
górę. Będzie to stanowić poważne obciążenie dla 
budżetów gospodarstw domowych.
 W Europie pojawiają się też liczne głosy, że 
nawet obecne zwiększone cele redukcyjne są mało 
ambitne (przez co mało skuteczne), a tym samym nie 
stanowią dobrej odpowiedzi na postępujące zagro-
żenie zmianą klimatu.

Kalina Beluch

Jajko pamięci okrętu Azow jest wyjątkowe 
ze względu na wydarzenia z jakimi się 

wiąże. Po wplątaniu się carewicza 
Mikołaja, następcy tronu, w niestosowny 
romans z tancerką, za karę wysłano go 

wraz z dwoma kuzynami w podróż dookoła 
świata. Podczas tej podróży dokonano 

próby zamachu na jego życie. 

HISTORIA NIEZWYK£YCH 
PISANEK WIELKANOCNYCH

MALUTKIE DZIE£A SZTUKI FABERGÉ

„FIT FOR 55" - O CO CHODZI?
JAK POMAGAMY NATURZE?
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WAŻNE MODERNIZACJE 
1985-1994

 Późniejszym istotnym wydarze-
niem w historii Walcowni była między 
innymi modernizacja wraz z remontem 
kapitalnym zespołów gorących w roku 
1985, której przeprowadzenie trwało 
aż 5 miesięcy i 5 dni. Niezbędny 
remont kapitalny wykonano dopiero 
po 20 latach od poprzedniego, co 
dodatkowo uzasadniało jego konie-
czność.
 Generalnym projektantem prac 
był Biprostal – Kraków natomiast 
podwykonawcą w części mechani-
cznej i piecowej był Hutmaszprojekt – 
Gliwice. Wykonawcą prac było 
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remon-
towe HPR Katowice.

  Istotnymi zadaniami wykona-
nymi podczas remontu były: nowe 
fundamenty prasy dziurującej, wal-
carki wydłużającej czyli alongatora 
oraz walcarek pielgrzymowych a także 
cen-tralne odprowadzenie zgorzeliny 
tunelami prowadzą-cyi do wspólnego 
dołu osadczego i budowa nowo-
czesnego pieca samotokowo-łańcu-
chowego służącego do przeprowa-
dzania procesu normalizacji rur. 
 Lata 80. przyniosły wdrożenie 
wielu innych nowych urządzeń. Dzięki 
wieloletniemu budowaniu zaufania ze 
strony klientów częstochowskiej Wal-
cowni Rur, wiele z nich zdecydowało 
się na intensyfikację współpracy, 
polegającą nawet na wsparciu pew-
nych działań inwestycyjnych w rurow-
ni. Przykładem tego okazało się po-
rozumienie z Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem na zakup 
gwinciarek  do rur oraz łączników. 
Umowy z PGNIG zawierały także 
między innymi dwie maszyny JL   LC 
do produkcji łączników wraz z prze-
cinarką, dostarczone z Belgii w 1989 
roku.
 Kolejnym odcinkiem wyma-
gającym szeroko zakrojonych prac 
inwestycyjnych stała się pod koniec lat 
80. wykańczalnia, której nie objął 
zrealizowany remont kapitalny. Wy-
kańczalnia rur wiertniczych przeszła 

ostatecznie kompleksową moderni-
zację w latach 1992-1994. Prace reali-
zowano na podstawie kontraktu z nie-
miecką Firmą Mannesmann-Demag-
Meer-Huttentechnik. 
 Jednym z głównych elementów 
nowoczesnej wykańczalni jest tłocz-
nia, wykorzystywana do badania 
szczelności złączy gwintowanych rur. 
Badanie może być przeprowadzane 
pod ciśnieniem do 1300 bar. 
 Tłocznia jest bardzo skompli-
kowanym  i zautomatyzowanym zes-
połem urządzeń, które pozwoliło na 
produkcję wielu nowych wysokojako-
ściowych gatunków rur wiertniczych. 
Poprzednia tłocznia sprzed moderni-
zacji dawała wielkości ciśnień podczas 
prób przeszło o połowę mniejsze. 

 Sukces modernizacji wykań-
czalni został potwierdzony uzyska-
niem certyfikatu Amerykańskiego 
Instytutu Naftowego (American Petro-
leum Institute) na rury okładzinowe w 
roku 1995. Kolejne lata przyniosły 
następne prestiżowe certyfikaty.

WEJŚCIE W XXI WIEK 
I DALSZE PRZEMIANY 

ORGANIZACYJNE

 Przełom wieków przyniósł znaczne 
zmiany w Walcowni Rur, ponieważ na 
drodze przemian restrukturyzacyjnych 
Huty Częstochowa rurownia została 
wydzielona z zakładu i zaczęła 
funkcjonować od 1 listopada 2000 roku 
jako odrębny podmiot pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Walcownia Rur 
Rurexpol Sp. z o. o. 
 Firma w nowej odsłonie odnoto-
wała wiele sukcesów, a jednym z nich 
było niewątpliwie wdrożenie do pro-
dukcji rur wiertniczych z gwintem 
gazoszczelnym HC POLSEAL-1, 
kompatybilnym z połączeniem gazo-
wym VAM. Rury te nadawały się do 
prac wiertniczych o szczególnie wy-
magających warunkach geologicznych 
i w roku 2001 wprowadzono je do pro-
dukcji. 
 Walcownia posiadała wówczas 
ponad 25 proc. udziału w krajowym 

rynku producentów rur bez 
szwu. 
 Zakup Huty Często-
chowa przez ISD w 2005 
roku skutkował powró-
ceniem rurowni do struktur 
częstochowskiej huty w 
ramach ISD Huty Często-
chowa, która skupiła wszyst-
kie hutnicze spółki.
 W latach 2006-2008 
w hucie realizowano wielki 
pakiet inwestycyjny o war-
tości około 0,5 mld zł, obej-
mujący także Zakład Pro-
dukcji Rur. 
 Modernizacja rejonu 
obróbki cieplnej rur objęła  
między innymi moderni-
zację pieca do odpuszcza-
nia rur, ale także moderni-
zację chłodni kominowej i 
remont prostownicy do rur 
obrabianych cieplnie. Mo-
dernizacji poddano także 
tokarnię walców pielgrzy-
mowych Becker. 
 Plany inwestora zakładały 
osiągnięcie poziomu pro-
dukcji wynoszącego około 

85 000 ton rur rocznie. Niestety podob-
nie jak w przypadku innych wydziałów 
huty szybko założenia te stały się nie-
realne za sprawą ogólnoświatowego 
spowolnienia gospodarczego.
 Sytuacja huty w dobie kryzysu 
okazała się krytyczna i konieczna była 
restrukturyzacja zakładu. Podjęto de-
cyzję o sprzedaży wydziałów niezwią-
zanych bezpośrednio z wytwarzaniem 
głównego produktu czyli blach gru-
bych. 
 W 2010 roku rozpoczęły się nego-
cjacje ws. sprzedaży rurowni Grupie 
Alchemia S.A., które zostały osta-
tecznie zakończone w 2011 zakupem 
Rurexpolu za 101 mln zł. Nowy 
inwestor przejął załogę wraz pakietem 
socjalnym zawartym podczas sprze-

daży częstochowskiej huty w 2005 
roku (pakiet obowiązywał przez 10 lat 
do 2015 roku). 
 Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w 
Częstochowie tworzy po dzień dzi-
siejszy grupę Alchemia S.A., będącą 
niekwestionowanym liderem na krajo-
wym rynku rur stalowych bez szwu. 
Grupa składa się w segmencie ruro-
wym także z Walcowni Rur Andrzej w 
Zawadzkiem oraz Walcowni Rur Huty 
Batory w Chorzowie.

PROCES PRODUKCYJNY 
I ASORTYMENT RUR

 Rury w częstochowskiej walcowni 
produkowane są z wlewków ciągłych o 
przekroju kwadratowym bądź też z 
wlewków poligonalnych. Wsad pod-
dawany jest cięciu na odpowiednie 
długości i następnie trafia do jednego z 
dwóch pieców o obrotowym trzonie, 
gdzie jest nagrzewany do temperatury 
obróbki plastycznej wynoszącej około 
1200 ̊ C. 
 Nagrzany materiał wyjmuje się z 
pieca za pomocą wysadzarki i następ-
nie jest przemieszczany samotokami 
do hydraulicznego zbijacza zgorzeliny. 
Przygotowany w ten sposób wlewek 
przekazuje się do prasy o nacisku 1200 
ton celem przebicia i uzyskania tzw. 
„szklanki”. Szklanka jest następnie 
kierowana do walcarki wydłużającej 
nazywanej alongatorem, pozwalającej 
na otrzymanie tzw. „tulei”. 
 Kolejnym zasadniczym etapem 
produkcyjnym jest walcowanie piel-
grzymowe rur realizowane za pomocą 
jednej z dwóch walcarek pielgrzymo-
wych. Wynikiem tegoż walcowania 
jest uzyskanie z tulei osadzonej na trzpie-
niu rury surowej. Podczas procesu 

walcowania pielgrzymowego ma miej-
sce znaczące zwiększenie długości 
walcowanej rury i redukowanie grubo-
ści jej ścianek.
 Częstochowska walcownia może 
produkować rury surowe o długości do 
36 metrów. Rury poddaje się następnie 
cięciu z użyciem pił saniowych. Obci-
nane są końce, zarówno przedni jak i 
tylny, nazywany „piętą”, który jest wy-
nikiem walcowania pielgrzymowego.

 Rury tnie się także na wymagane 
długości i kieruje do pieca samoto-
kowo-łańcuchowego celem realizacji 
procesu normalizacji, pozwalającego 
na osiągnięcie jednorodnej, rozdro-
bnionej mikrostruktury oraz tym sa-
mym lepszych właściwości mecha-
nicznych stali. Następnie kieruje się je 
na kalibrownicę gorącą i chłodnię 
łańcuchową. Ostudzone trafiają do 
prostownicy na zimno i później już 

kierowane są na poszczególne odcinki 
wykańczalni, zależnie od gatunku 
produkowanej rury i jej  przeznaczenia. 
 Jednym z najbardziej interesu-
jących obszarów finalnego kształ-
towania właściwości rur są procesy 
obróbki cieplnej, takie jak hartowanie i 
odpuszczanie rur z wykorzystaniem 
dwóch pieców do obróbki cieplnej. 
Rury wiertnicze poddaje się procesom 
gwintowania i sprawdzania szczel-
ności połączeń pod wysokim ciśnie-
niem na wspomnianej już tłoczni. 
 Na uwagę zasługują także procesy 
kontroli jakości realizowane między 
innymi z użyciem nowoczesnego defek-
toskopu ultradźwiękowego. Rury mo-
gą być poddawane zabezpieczeniu 
lakierem antykorozyjnym czy też czysz-
czeniu wewnętrznej powierzchni.
 Obecnie Rurexpol produkuje 
przede wszystkim rury wiertnicze, 
konstrukcyjne, kotłowe oraz przewo-
dowe. Zakład oferuje także między 
innymi rury grubościenne np. na 
cylindry hydrauliczne, tłoki oraz części 
maszyn. Podstawowy zakres średni-
cowy mieści się w przedziale od 121 do 
273 mm. Duża część produkcji trafia na 
eksport do wymagających klientów. 
 Częstochowskie rury posłużyły 
między innymi do budowy Stadionu 
Legii Warszawa ale także licznych 
węzłów autostradowych i wiaduktów. 
Zakład stale dąży do podnoszenia 
poziomu technologicznego a potwier-
dzeniem tego są między innymi udzie-
lone patenty. Jeden z najnowszych, otrzy-
many w 2021 roku, dotyczy nowego 
rozwiązania zespołu mocującego trz-
pień walcarki pielgrzymowej. 

Rury wiertnicze z gwintowanym 
połączeniem gazoszczelnym. 

Piec grzewczy wsadu z obrotowym trzonem.

Gorąca tuleja uzyskana w walcarce wydłużającej tzw. alongatorze 
tuż przed skierowaniem do walcowania pielgrzymowego.

Cezary Miłoś
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