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ddajemy w Paƒstwa r´ce wydawnictwo uÊwietniajàce

rocznic´ 150-lecia uruchomienia pierwszej cementowni

na ziemiach polskich – w owym czasie piàtej cementowni

na Êwiecie i trzeciej w Europie. Tak znaczàcy jubileusz jest dobrà

okazjà, aby przywołaç histori´ rozwoju i wielkich zmian w sektorze

cementowym, które pozwoliły na zastàpienie małych manufaktur

nowoczesnymi zakładami, reprezentujàcymi najwy˝sze Êwiatowe

osiàgni´cia techniczne w tym zakresie.

Ta rocznica skłania nie tylko do spojrzenia w przeszłoÊç, ale tak˝e do oceny dotychczasowego

rozwoju. Od poczàtku powstania pierwszych fabryk cementu dà˝ono do spełnienia wymagaƒ

technologicznych procesu produkcyjnego, zapewniajàcych wysokiej jakoÊci produkt przy jak

najmniejszym zu˝yciu energii.

Te ambitne wyzwania realizowane sà z coraz wi´kszym powodzeniem.

Dzisiaj, dzi´ki konsekwentnemu post´powi technicznemu i doskonaleniu metod zarzàdzania

i kontroli produkcji, realizacja zobowiàzaƒ na rzecz zrównowa˝onego rozwoju stała si´

wr´cz priorytetem w dà˝eniu do osiàgania celów gospodarczych.

O

Andrzej Balcerek

Przewodniczàcy
Stowarzyszenia Producentów Cementu

Spoiw wià˝àcych w budownictwie u˝ywano ju˝ w czasach staro˝ytnych, ale dopiero właÊciwoÊci cementu

portlandzkiego stworzyły podwaliny pod rozwój tej – jednej z najwa˝niejszych gał´zi przemysłu. Mało

kto, poza ludêmi z bran˝y, zdaje sobie spraw´ z doniosłoÊci wynalezienia cementu portlandzkiego, który

po kolejnych ulepszeniach stosowany jest po dzieƒ dzisiejszy.

Z okazji obchodzonego w roku 2007 jubileuszu 150-lecia cementu w Polsce warto zatem przyjrzeç si´

z respektem temu szaremu, niepozornemu pyłowi, który tak bardzo wpłynàł na architektur´ otaczajàcego

nas Êwiata.

150 lat
cementu w Polsce
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Cement – zarówno słowo, jak i produkt

– ludzkoÊç zawdzi´cza staro˝ytnym

Rzymianom. Opus caementitium

– tak nazwali Rzymianie betonopodobne

mury, budowane z ociosanych kamieni,

łàczone palonym wapnem.

W I wieku n.e. wyprodukowali oni

pierwsze elementy budowlane z zaprawy

wodoodpornej i tłucznia w szalunku,

które były odporne na Êciskanie.

Architektura rzymskiego imperium budzi

podziw budowniczych wszystkich epok.

miej´tnoÊç tworzenia wszelakich spoiw budowlanych –mie-
szanek wapna, màczki ceglanej albo pucolanów jest du˝o
starsza. Ju˝ 14 tysi´cy lat temu na terenach obecnej Turcji
u˝ywano do spajania cegieł zaprawy z palonego wapna

(łac. mortarium). Trzy tysiàce lat temu tak˝e Fenicjanie znali ju˝ materiał,
który twardnieje nawet pod wodà. Mieszali zapraw´ ze skałà wulka-
nicznà. W III wieku p.n.e. wiedza i umiej´tnoÊci antyku dotarły na teren Im-
perium Rzymskiego. Wtedy narodził si´ beton rzymski. I trwa po dziÊ dzieƒ:
˝yje w murach Êwiàtyƒ, amfiteatrów, zbiorników wodnych, staro˝ytnych
akweduktów i term. Akwedukty stosowano ju˝ w II tysiàcleciu p.n.e. – ist-
niały one np. w Knossos (Kreta, ok. 2000 rok p.n.e.), w Gezer (Palestyna,
około 1900 rok p.n.e.), w Mykenach (Grecja, około 1200 rok p.n.e.).

Pierwszy akwedukt rzymski zbudował w 312 roku p.n.e. Appius Klau-
diusz, a w I wieku n.e. Rzym zaopatrywany był wwod´ przez akwedukty o łàcz-
nej długoÊci ok. 420 km. Dzi´ki cementowi mo˝na było budowaç stałe
mosty na du˝ych rzekach, np. Dunaju. Rzymianie budowali mosty łukowe,
a jako materiału budulcowego u˝ywali kamienia, cegły i drewna.

Rzymianie i Persowie budowali doskonałe drogi z grubà warstwà ka-
miennej nawierzchni, zapewniajàcà stabilnoÊç i wytrzymałoÊç na obcià˝e-
nie. Drogi rzymskie były przez wiele stuleci głównymi arteriami europejskiego
transportu – do dziÊ wiele dróg przebiega po ich trasach. Przetrwały dwu-
tysi´cznà prób´ czasu.

Wraz z upadkiem Rzymu antyczna in˝ynieria, a wraz z nià opus cae-
mentitium, popadła na długo w zapomnienie.

W Êredniowieczu, wraz z rozwojem miast, powstawaniem murów, za-
mków, klasztorów, koÊciołów – rozwin´ło si´ tak˝e budownictwo. Ale nie sto-
sowano wtedy cementu, lecz zaprawy wapienne. W XVIII wieku wzrosło
ogromne zapotrzebowanie na spoiwo budowlane o właÊciwoÊciach hyd-
raulicznych w zwiàzku z rozwojem przemysłu, komunikacji, kanałów wod-
nych, nabrze˝y, mostów, tuneli, a tak˝e potem kolei ˝elaznej.

U

Opus
caementitium



ył rok 1756, gdy budowniczy latarni morskiej Eddystone koło
Plymouth Anglik John Smeaton postanowił zmieszaç wapno,
glin´, tuf wulkaniczny oraz pucolany. Powstało wapno hyd-
rauliczne, b´dàce w rzeczywistoÊci naturalnym cementem,

wià˝àce tak˝e pod wodà. Drugi Anglik, James Parker, wyprodukował po-
dobny cement ze złó˝ odkrytych w 1796 roku na wyspie Sheppy. Nazwał
go „Roman cement”. W Polsce okreÊlany jest on mianem cementu ro-
maƒskiego.

W 1818 roku rezultaty swych badaƒ cementu naturalnego opubli-
kował Francuz Louis Vicat, a podobne wyniki osiàgn´li tak˝e m.in. Can-
vass White w USA i Charles William w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te ce-
menty naturalne, mimo wielu zalet, miały jednak wspólnà wad´:
stosunkowo małà wytrzymałoÊç, gdy˝ wypalano je w zbyt niskiej tempe-
raturze.

Od 1825 roku Aspdin produkował cement portlandzki wmałej fabryczce
wWakefield. Jego syn William ulepszył cement portlandzki oraz zainicjował
jego produkcj´ w Niemczech i w Belgii.

Pierwszà wielkà budowà wykonanà z u˝yciem cementu portlandzkiego
był tunel pod Tamizà, zbudowany w latach 1825-1843.

Aspdin opatentował cement portlandzki, jednak za właÊciwego twórc´
współczesnego cementu portlandzkiego nauka uznaje Izaaka Johnsona.
To on bowiem, w roku 1845, poddajàc mieszank´ gliny i wapna procesowi
topienia i spiekania, ustalił najbardziej korzystne proporcje składników
oraz dobrał odpowiednio wy˝szà temperatur´ pra˝enia, co dało produkt
o bardzo dobrych właÊciwoÊciach wià˝àcych.

Od połowy XIX wieku cement portlandzki rozpowszechnił si´ w Europie.
Jego produkcj´ zainicjowała w Niemczech w roku 1850 firma Brun-
khorst&Westfalen koło Hamburga. Jednak oficjalnie pierwszym uznanym
producentem cementu portlandzkiego był Hermann Bleibtreu (1824-1881),
który zbudował pierwsze fabryki tego produktu: w okolicy Szczecina (1855)
orazwOberkassel koło Bonn (1856).We Francji rozpocz´to produkcj´ cementu
portlandzkiego w roku 1850, w Ameryce w roku 1870.

W Polsce produkcj´ cementu portlandzkiego w Grodêcu pod B´-
dzinem zainicjował w roku 1857 Jan Ciechanowski. W tym samym roku
powstała tak˝e pierwsza fabryka cementu w Opolu, na Âlàsku.
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Rok 1824.

I znowu w dziejach cementu pojawia si´ Anglik.

Joseph Aspdin z Leeds był murarzem.

Aspdin
albo Johnson?

Pierwszy piec szybowy
Aspdina do wypału

klinkieru cementowego
w Anglii, rok 1830



d 1832 roku zacz´to stosowaç w Anglii i we Francji prefabry-
kowane bloki betonowe. W połowie XIX wieku narodził si´
˝elbet. Najwa˝niejszym z jego pionierów był Francuz Joseph
Monier. Ten hodowca roÊlin ozdobnych musiał co jakiÊ czas

kupowaç nowe d´bowe donice, bo palmy ozdobne rozsadzały je korzeniami.
Wykonał klatk´ z drutu („stal Moniera”) i zalał jà cementem. Kilka lat
póêniej pewna niemiecka firma odkupiła od niego patent, zastrzegajàc
sobie, ˝e mo˝e z niego budowaç co tylko zechce. W lipcu 1879 roku beton
zbrojony opatentowano.

W 1887 roku powstał pierwszy ˝elbetowy most łukowy w Mühlhau-
sen (Niemcy) oraz zapora wodna San Mates koło San Francisco, a w 1893
most belkowy w Don (Francja). Dziesi´ç lat póêniej w Greenburg (USA)
wzniesiono pierwszy budynek o całkowicie ˝elbetowej konstrukcji szkie-
letowej. W 1928 roku Francuz Eugene Freyssinet wprowadził do bu-
downictwa beton wst´pnie spr´˝ony, z którego pierwszy most wznie-
siono w 1936 roku w Aue (Niemcy). W Polsce pierwszy most ˝elbetowy
zbudowano w 1891 roku w Krakowie na rzece Rudawie. Współczesnym
przykładem budowli wzniesionej z tzw. betonu spr´˝onego jest gmach
opery w Sydney.
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W roku 1868 Wilhelm Michaelis podał

w ksià˝ce pt. „Zaprawa hydrauliczna”

najlepszy do tej pory skład mieszanki

surowców. Pojawiły si´ pierwsze normy.

W 1877 roku Anglik Thomas Russell

Crampton wynalazł piec obrotowy

do wypra˝ania cementu portlandzkiego,

co stworzyło podstawy do jego masowej

produkcji. Pierwszy taki piec rozpoczàł

prac´ w Arlesey w 1887 roku.

O

Po raz
pierwszy...



o jego produkcji u˝ywa si´ przede wszystkim naturalnych su-
rowców zawierajàcych te pierwiastki: wapienie i margle, cza-
sem gliny. Korygowanie składu zestawu surowcowego od-
bywa si´ poprzez dodawanie rud ˝elaza czy łupków ilastych,

a współczeÊnie – tak˝e odpadówmineralnych z innych gał´zi przemysłu: ˝u-
˝el hutniczy, popioły lotne, pyły wielkopiecowe, wysiewki syderytowe. Che-
miczne sedno procesu technologicznego tkwi w tym, aby produkt koƒcowy
zawarł w sobie du˝o krzemianów trój- i dwuwapniowych, bo to one przy-
dajà cementowi najbardziej wartoÊciowych właÊciwoÊci. Zwiàzki te uzyskuje
si´ poprzez wypra˝anie – a˝ do spieczenia – w temperaturze około 1450 ºC
odpowiednich surowców. WłaÊnie te zwiàzki, w kontakcie z wodà, powo-
dujà najpierw wiàzanie, a potem twardnienie cementu.

Aby wyprodukowaç cement portlandzki, nale˝y zestawiç w odpowied-
nich proporcjach surowce, które po bardzo drobnym zmieleniu i uÊrednie-
niu, trafiajà do pieca. Tu nast´puje spiekanie, czego rezultatem jest tzw. klin-
kier cementowy (półprodukt w postaci twardych grudek), który po
uzupełnieniu gipsem i ewentualnie innymi dodatkami jest mielony na

bardzo drobny proszek. To rozdrobnienie przyspiesza reakcj´ cementu
z wodà.

Wielkim atutem cementu portlandzkiego jest jego wysoka odpornoÊç na
siarczany. Współczesne cementy portlandzkie sà w tym wzgl´dzie podobne
do „cementu Ferrari”, który został po raz pierwszy wyprodukowany we
Włoszech w latach 1919-1920.

Tak˝e polski przemysł cementowy gromadzi doÊwiadczenia w udosko-
nalaniu produkcji – ju˝ od 150 lat. Od poczàtków swej historii nale˝ał do
głównych gał´zi gospodarki, nie tylko ze wzgl´du na znaczenie samego
cementu, ale te˝ dzi´ki otwartoÊci na osiàgni´cia techniczne. Umiej´tne
łàczenie najnowszych technologii z praktykà i właÊciwymi inwestycjami
lokowało zawsze polskie cementownictwo w bran˝owej czołówce europej-
skiej i Êwiatowej. Zanim padnà najwa˝niejsze fakty, daty i problemy wypeł-
niajàce polski segment cementowych dziejów – nale˝ałoby podaç kilka
elementarnych informacji, pozwalajàcych osobom spoza bran˝y przydaç
właÊciwy kontekst poj´ciom i terminologii, towarzyszàcej w´drówce przez
histori´ polskiego przemysłu cementowego.
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Cement to spoiwo hydrauliczne,

które twardnieje po zarobieniu wodà.

Jest u˝ywane do wytwarzania zapraw

budowlanych i betonów.

Pod wzgl´dem chemicznym cement

portlandzki tworzà pierwiastki

powszechnie wyst´pujàce w przyrodzie,

takie jak wapƒ, krzem, glin, ˝elazo i tlen.

D

Caementum,
Cementum,
Cimentum,
Cement...
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o wypału klinkieru cementowego słu˝yły najpierw piece
szybowe. Surowiec wraz z paliwem (głównie w´glem) tra-
fiały do pieca górà, a produkt odbierany był u dołu pieca.
Problemy sprawiało utrzymywanie na stałym poziomie

składu mieszanego z paliwem surowca. Nie radzono sobie te˝ z uÊred-
nianiem wsadu. W piecu szybowym nie było równie˝ mo˝liwoÊci kory-
gowania temperatury w piecu, czego efektem była nierównomiernoÊç wy-
pału klinkieru, a w konsekwencji – gorsza jakoÊç uzyskiwanego cementu.
Ale mimo tych niedogodnoÊci piece szybowe – stosunkowo tanie, proste
w konstrukcji i o niezłej sprawnoÊci cieplnej – pracujà do dziÊ w wielu
krajach.

Młyny rurowe do przemiału surowców i cementu zacz´to wprowadzaç
w cementownictwie na przełomie XIX i XX wieku. Zasada działania była iden-
tyczna jak w młynie kulowym, ale rura miała długoÊç kilkakrotnie wi´kszà
od Êrednicy, co pozwalało mleç lepiej, bo drobniej i przy mniejszym zu˝y-
ciu energii. Wcià˝ poszukiwano odpowiedzi na pytanie: co zrobiç, aby sku-
tecznie uÊredniaç suchà màk´ surowcowà, czyli uzyskiwaç jakoÊciowo do-
bry, jednakowy pod wzgl´dem właÊciwoÊci, produkt?

Krokiem milowym okazały si´ piece obrotowe, które do europejskiego
cementownictwa zostały wprowadzone w 1896 roku w Niemczech (K.O. Fo-
rell). Pierwszà prób´ jego zastosowania podj´ła w roku 1895 amerykaƒska
firma Atlas Cement Co.

Wsad surowcowy był suchy lub wilgotny. KtoÊ wpadł na pomysł celowego
mieszania rozdrobnionego surowca z wodà (póêniejsza tzw. mokra metoda
wytwarzania klinkieru cementowego). Zestaw surowcowy opuszczał młyn su-
rowca w postaci szlamu (nawet do 40 % wody), dzi´ki czemumo˝na było to
dokładnie wymieszaç i ewentualnie skorygowaç skład chemiczny. Szlam
trafiał do długiego pieca obrotowego. Podstawowymmankamentemmetody
mokrej było du˝e zu˝ycie ciepła (koniecznoÊç odparowania wody), co prze-
kładało si´ – rzecz jasna – na koszty. I choç metoda mokra nadal ma spory
udział w Êwiatowej produkcji cementu, to działajàcych w ten sposób pieców
w nowych inwestycjach ju˝ si´ raczej nie stosuje.

Piece obrotowe do produkcji klinkieru cementowegometodà suchà za-
stosowano w latach dwudziestych XX wieku. Produkowany wówczas cement
zu˝ywał wprawdzie mniej ciepła ni˝ powstajàcy metodà mokrà, ale był gor-
szej jakoÊci. Zmieniło si´ to w sposób istotny w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.
Oto kilka najwa˝niejszych tego przyczyn: udoskonalenie urzàdzeƒ do mie-
szania i uÊredniania màczki surowcowej, wprowadzenie młynów walcowo-
misowych do przemiału na sucho, zastosowanie nowoczesnej aparatury
kontrolno-pomiarowej, poczàtki automatyzacji procesu produkcyjnego, wy-
posa˝enie pieców w cyklonowe wymienniki ciepła, zainstalowanie kalcyna-
torów znacznie zwi´kszajàcych wydajnoÊç pieca. Najwi´kszy na Êwiecie piec
tak oprzyrzàdowany ma wydajnoÊç 12 000 ton klinkieru na dob´!

D

Jednà z istotnych czynnoÊci produkcyjnych

jest mielenie – zarówno surowców,

jak i klinkieru. Poczàtkowo u˝ywano do tego

młynów ˝arnowych. Zastàpiły je młyny kulowe.

Te miały kształt krótkiego walca, obracajàcego si´

wokół poziomej osi. Mielnikami były umieszczone

we wn´trzu rury kule stalowe lub ˝eliwne.

Z dziejów
pieca



„Grodêcu” produkcja cementu wyglàdała nast´pujàco: Wsad
surowcowy do pieca przygotowywanow ten sposób, ˝e najpierw
szlamowano wapno i glin´, nast´pnie dodawano niegaszone
wapno mielone i łupek marglowy. Mieszajàc wszystko do kon-

systencji ciasta, formowano w brykiety, które po wysuszeniu układano r´cznie
warstwami na przemian z paliwem (w´glem lub koksem) w piecu szybowym
i wypalano. Uzyskany klinkier, po rozdrobnieniu,mielonowmłynie ˝arnowym
i domielano w tzw. młynach francuskich. Odsiany cement, najcz´Êciej zmie-
szany z kilku przemiałów w celu uÊrednienia, ładowano r´cznie do drewnia-
nych beczek wyło˝onych grubym papierem, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci
zawartej w drewnie.

Cement grodziecki był bardzo dobrej jakoÊci, zdobywał wyró˝nienia nie
tylko na wystawach wszechrosyjskich, ale tak˝e w Pary˝u, Londynie i Wied-
niu. Cementownia „Grodziec” po dziesi´ciu latach działalnoÊci przystàpiła
do sekcji cementu Towarzystwa Producentów Cegły, Wyrobów Glinianych,
Wapna i Cementu w Niemczech, a w roku 1877 weszła w skład tworzàcego
si´ Towarzystwa Niemieckich Fabrykantów Cementu Portlandzkiego.

Niemcy stawały si´ ju˝wówczas liczàcym si´ producentemcementu, a jed-
nymznajwa˝niejszych oÊrodków tego przemysłu byłoOpole, które zawdzi´czało
powstanie pierwszej cementowni Fridrichowi Wilhelmowi Grundmannowi,
pionierowi industrializacji i urbanizacji na Górnym Âlàsku. Grundmann spo-
wodował przekształcenie wsi Katowice wmiasto przemysłowe. Zało˝onaw tym
samym roku co „Grodziec” pierwsza opolska cementownia o nazwie „Portland

Zementwerke” dawała na starcie produkcj´ wielkoÊci około 900 ton cementu
portlandzkiego rocznie („Grodziec” produkował jedynie 470 ton).

W 1865 roku Heymann Pringsheim buduje w Opolu drugà cementowni´.
Potempowstajà kolejnewdzisiejszych dzielnicachOpola: Groszowicach (1871),
rok póêniej w Zakrzowie (poprzedniczka dzisiejszej cementowni „Odra”). Ros-
nàce zapotrzebowanie sprawia, ˝e budowane sà kolejne opolskie cementownie:
„Giesel”, „Bolko”wNowejWsi Królewskiej, „Silesia” i „StadtOppeln” (póêniejsza
cementownia „Piast”). Do roku 1908 powstało na Górnym Âlàsku 10 cemen-
towni, z czego a˝ 9 zlokalizowano w Opolu i jego najbli˝szych okolicach.

W 1867 roku na Wystawie Powszechnej Wszystkich Narodów w Pary˝u
cementownia „Grundmann” zaprezentowała odlanà w betonie wiernà ko-
pi´ marmurowego popiersia bogini Junony z Villa Ludovici w Rzymie. Po-
piersie zdobiło Park Zamkowy w przedwojennym Opolu.
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Grodziec
i Grundmann

Był rok 1857, teren Polski pod zaborami:

rosyjskim, pruskim i austriackim. Le˝àcà

w Królestwie Polskim na terenie zaboru

rosyjskiego pierwszà polskà (bioràc pod uwag´

póêniejsze granice II RP) fabryk´ cementu

portlandzkiego „Grodziec” koło B´dzina zało˝ył

ministerialny radca stanu Jan Ciechanowski.
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rzez ponad 27 lat cementownia „Grodziec” była jedynà ce-
mentownià w zaborze rosyjskim. Drugà była cementownia
„Wysoka”, oddana do eksploatacji w 1884 roku. Klinkier wy-
palano tu w piecach szybowych, a kruszono i mielono wmły-

nach ˝arnowych. Dobudowano kolejk´ linowà do transportu kamienia, do
przemiału zacz´to u˝ywaç młynów kulowych z sitami, rozbudowywano za-
kład, wprowadzano kolejne nowe rozwiàzania techniczne i udoskonalenia,
dzi´ki czemu produkcja cementu wzrosła tu do 65 000 ton rocznie. Cementu
z „Wysokiej” u˝ywano do budowy fortów w D´blinie, Kownie, Modlinie,
Osowcu i Zegrzu, do budowy mostów i obiektów kolejowych, kanaliza-
cji i wodociàgów w Warszawie i Kijowie. Bardzo dobrej jakoÊci produkt
z „Grodêca” i „Wysokiej” wyparł z rynku Królestwa Polskiego cement
sprowadzany na ten teren z zagranicy (głównie z Gdaƒska i Opola).

W 1894 roku TowarzystwoW´glowe „Hr. Renard” buduje koło Rabsztyna
cementowni´ „Klucze”. W tym samym roku zostaje zawiàzana spółka udzia-
łowa Lubelska Fabryka Portland-Cementu, która w nast´pnym roku prze-
kształca si´ w Towarzystwo Akcyjne Lubelska Fabryka Portland-Cementu
„Firley”. Cementownie, podobnie jak fabryki innych bran˝, coraz szerzej za-

czynajà w swych regionach wspieraç finansowo oÊwiat´, lecznictwo, akcje
społeczne i koÊcielne.

To okres znacznego o˝ywienia w budownictwie, zwłaszcza w Warsza-
wie i Łodzi, co ma bardzo korzystny wpływ na rozwój przemysłu cemento-
wego w Królestwie Polskim. W latach 1898-1899 zostaje uruchomionych
kilka fabryk cementu: „Łazy” k. Zawiercia, „Opoczno”, „Wrzosowa” pod Cz´s-
tochowà oraz „Kielce”.

W 1899 roku łódzki kapitał zainwestował w powstanie cementowni
„Ogrodzieniec” k. Zawiercia. Rok wczeÊniej na Wołyniu, przy stacji kolejo-
wej Zdołbunów, uruchomiono cementowni´ „Wołyƒ”.
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ryzys w przemyÊle cementowym pogł´biajà wojna japoƒsko-
rosyjska i rewolucja w 1905 roku. Oto jak stan przemysłu ce-
mentowego w Królestwie Polskim charakteryzował au-
striacki konsul: Rok 1906 był bardzo niepomyÊlny dla

przemysłu cementowego, gdy˝ przerwano całkowicie budowy mostów i ro-
boty publiczne. Budowa domów została sprowadzona do minimum z po-
wodu nieporozumieƒ z robotnikami.

Cementownie, walczàc o przetrwanie, zaczynajà sprzedawaç swe wyroby
poni˝ej kosztów produkcji. WyjÊcia z kryzysu szukajà w skoordynowaniu po-
czynaƒ. 30maja 1908 roku powstaje Centralne Biuro Sprzeda˝y Fabryk Port-
land-Cementu wWarszawie. Do jego zadaƒ nale˝y koordynowanie produkcji
i dostosowywanie jej do popytu, ustalanie cen i limitów udziału w rynku.W tym
samym okresie w cementowniach Królestwa Polskiego wprowadzane sà piece
obrotowe. W roku 1910 zainstalowano taki w cementowni „Wysoka”, a mon-
towany w „Grodêcu”, o wydajnoÊci 150 ton klinkieru na dob´, był na owe czasy
europejskim rekordzistà. Całkowicie przebudowana zostaje cementownia
„Rudniki”. Łódzcy przemysłowcy w 1913 roku uruchamiajà w sàsiedztwie
„Ogrodzieƒca” cementowni´ „Wiek”, a posiadacze ziemscy i Towarzystwo Ak-
cyjne „Firley” przyst´puje w tym samym roku do budowy cementowni.Wukoƒ-
czeniu inwestycji przeszkodziła wojna.

Galicyjskie poczàtki cementownictwa to cement romaƒski. Oto jak w 1860
roku prof. Feliks Strzelecki, prezentujàc zakład Krzysztofa Ressyka, reko-
mendował produkowany we Lwowie cement romaƒski: Porównujàc go z ce-
mentem portlandzkim prawdziwym, pokazuje si´, ˝e ten ostatni wprawdzie
daleko pr´dzej twardnieje, i ju˝ w 24 godzinach tej stałoÊci nabywa, którà

cement Ressyka dopiero w kilku dniach przybiera; lecz za to, post´puje to
ztwardnienie choç pomału, jednostajnie i ciàgle, i dochodzi w 8 dniach do
znacznego stopnia, w 4 zaÊ tygodniach do takiej wysokoÊci, która przy u˝y-
ciu go praktycznem nic do ˝yczenia nie zostawia.

W 1874 roku oddano do eksploatacji wytwórni´ cementu romaƒskiego
w Wełdzirzu (Galicja Wschodnia). „Gazeta Lwowska” donosiła: Celem
przekonania si´ o ile cement wełdzirski na równi stanàç mo˝e z najlepszymi,
u nas u˝ywanymi cementami, przedsi´wzi´to równoczeÊnie prób´ z trzema
rodzajami cementów, a to z cementem grodzieckim, opolskim i portlandzkim.
Umiej´tne badania wykazały, ˝e cement wełdzirski stoi na równi z wszyst-
kimi tylko co wymienionymi rodzajami cementów, a pod niejednym wzgl´-
dem przewy˝sza nawet powy˝sze fabrykaty.

W 1883 roku powstaje Przedsi´biorstwoWapna i Cegieł, Pierwsza Fabryka
Portland-Cementu w Ci´˝kowicach k. Szczakowej. Cementownia ta („Szcza-
kowa”)w 1887 roku stała si´ własnoÊcià austriackiej spółki akcyjnej zWiednia,
a od 1904 roku jej akcje notowano na wiedeƒskiej giełdzie.

W Pogórzu k. Krakowa Bernard Liban w roku 1888 uruchomia piec szy-
bowy do wypału klinkieru. Liban jest wynalazcà i konstruktorem pieca szybo-
wego o ruchu ciàgłym; piece te cieszyły si´ du˝à popularnoÊcià, zostały opa-
tentowanewAnglii, Austrii, Francji, Rosji i naW´grzech. Powstała w 1890 roku
spółka rodzinna „BernardLiban i Ska” rozbudowuje fabryk´, która do roku 1912
dysponuje ju˝ 10 piecami szybowymi, a w latach 1912-1914 zostaje przebudo-
wana według najnowszych wymogów ówczesnej techniki.

Na Âlàsku Cieszyƒskimw1899 roku rusza produkcjawnowej cementowni
„Goleszów”.W1907 rokuEdward hr.Mycielski, na terenach nale˝àcych doma-
jàtkuPotockichwSierszy k. Trzebini, rozpoczyna przygotowania do budowy ce-
mentowni „Górka”.
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imo i˝ przemysł cementowyw zaborze austriackim cechował si´
wysokim poziomem technicznym, ni˝szymi w porównaniu
z Królestwem kosztami eksploatacyjnymi, do dyspozycji był tu
taƒszy w´giel i siła robocza, to trudnomu było nami´dzynaro-

dowym rynku sprostaç konkurencji niemieckiej, której sił´ stanowiły przede
wszystkim cementownie opolskie. Ale tak˝e one ostro rywalizowały mi´dzy
sobà o rynek zbytu. Utworzony w 1893 roku syndykat handlowy Êlàskich fab-
ryk cementu portlandzkiego toczył w latach 1908–1910 silnà walk´ konku-
rencyjnà z niezrzeszonymi w nim cementowniami: „Silesia”, „Stadt Oppeln”,
„Frauendorf”. Cementownie stały si´ wa˝nym czynnikiem rozwoju Opola, za-
trudniaływ roku 1913 a˝ 2333 pracowników i stosowały najnowoczeÊniejsze roz-
wiàzania technologiczne.

Równie˝ w zaborze austriackim przemysł cementowy próbował
szukaç swej szansy w koordynacji poczynaƒ i jednoczeniu wysiłków
(Wiedeƒ, rok 1901). Powstaje Zwiàzek Austriackich Producentów Port-
land-Cementu, powołane zostaje Centralne Biuro Sprzeda˝y w Wiedniu.
Łàczna produkcja czterech galicyjskich cementowni w roku 1913 wy-
nosiła 250 000 ton.

czasie I wojny Êwiatowej znaczne straty poniósł przemysł ce-
mentowy KrólestwaPolskiego. Były to straty bezpoÊrednie (znisz-
czenia, dewastacje) i poÊrednie (rekwizycje, niezapłacone na-
le˝noÊci, zastój w budownictwie) Po odzyskaniu niepodległoÊci

scalenie w jeden organizmpaƒstwowy terenów funkcjonujàcychw ró˝nych sys-
temach gospodarczych i powiàzaniach było zadaniem długofalowym i bardzo
trudnym. Brakowało kapitału, jednolitych uregulowaƒ prawnych, polskiego
pieniàdza... Ta ostatnia okolicznoÊç sprawiła, ˝e niektóre cementownie: „Szcza-
kowa”, „Górka”, „Ogrodzieniec”, „Wiek” wprowadziły do obieguwewn´trznego
własne Êrodki płatnicze, których równowartoÊç miała byç wypłacana w kasie
fabrycznej po wprowadzeniu oficjalnej waluty polskiej.

W 1919 roku 12 czynnych w kraju cementowni (doszła cementownia
„Wejherowo”, która do wybuchu I wojny Êwiatowej nale˝ała do Północnonie-
mieckiego Syndykatu Cementowego), wyprodukowało 199 000 ton cementu
(21 % ich zdolnoÊci produkcyjnych). W tym samym roku rozpoczyna działal-
noÊç Zwiàzek Polskich Fabryk Portland-CementuwWarszawie, który powołany
zostaje dla zespolenia polskich wytwórców portland-cementu do wspólnej
pracy w celu popierania i rozwoju wiedzy zawodowej, tak teoretycznej i prak-
tycznej, ku ochronie i rozwojowi rodzimego przemysłu cementowego.

Obrót cementu do koƒca 1920 roku kontrolowałoMinisterstwo Przemysłu
i Handlu – skupiało zamówienia paƒstwowe i poÊredniczyło w ich realizacji
poprzez organizacje w Warszawie i Krakowie (Biuro Zjednoczonych Fabryk
Cementu). Do poprawy sytuacji cementownictwa przyczynia si´ w tym cza-
sie rozwój budownictwa przemysłowego, a tak˝e rosnàce zapotrzebowanie fab-
ryk wytwarzajàcych materiały ogniotrwałe, budowlane i betonowe. To skła-
niało do nowych inwestycji i dokoƒczenia prac przerwanych wojnà. Ju˝ w 1921
roku w cementowni „Wiek” uruchomiono drugi piec obrotowy, w latach
1920-1922 rozbudowywały si´ „Łazy”, w 1923 roku zmodernizowano „Ogro-
dzieniec”.

Polski cement był dobry i tani, a mimo to nie odnosił wtedy sukce-
sów eksportowych. Przyczynà był podatek wywozowy i bariera celna
oraz drogi transport làdowy. Od drugiej połowy 1921 roku eksport ce-
mentu nie wymagał ju˝ pozwoleƒ Głównego Urz´du Wywozu i Przywozu,
zniesiono te˝ 40% podatek wywozowy.
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prawdzie w 1925 roku Bank Gospodarstwa Krajowego
otwiera kredyt dla przemysłu cementowego, ale zaciàgni´-
tej po˝yczki nie mo˝na było przeznaczyç na cele inwesty-
cyjne. Cementownie posiadajàce jednego właÊciciela prze-

kształcajà si´ w spółki akcyjne.

W 1925 roku spółka „Cement” i krakowskie Biuro Zjednoczonych Fab-
ryk Cementu pokonujà wzajemnà nieufnoÊç oraz pokus´ samodzielnoÊci i za-
wierajà umow´ regulujàcà podział krajowego rynku. Ju˝ w nast´pnym roku
umowa jednak zostaje zerwana, rozpoczyna si´ wyniszczajàca rywalizacja,
ceny cementu obni˝ono do kosztów produkcji najtaniej wytwarzajàcej fab-
ryki, producenci ponoszà znaczne straty. W tej rywalizacji nie brała udziału
cementownia „Firley” w Rejowcu (jej budow´ rozpocz´to w 1920 roku, uru-
chomiono pi´ç lat póêniej), która miała własnà organizacj´ handlowà. W tej
cementowni wysokiemu poziomowi technicznemu i organizacyjnemu towa-
rzyszyła ponadprzeci´tna dbałoÊç o załog´ (mieszkania dla ponad 300 ro-
botników, sklep fabryczny, zakładowa opieka lekarska, bezpłatna łaênia, bez-
płatne korzystanie z oÊwietlenia mieszkaniowego).

Od jesieni 1926 roku nast´puje o˝ywienie gospodarki. Uzyskana w na-
st´pnym roku po˝yczka zagraniczna umo˝liwia wprowadzenie rzàdowego
planu stabilizacyjnego. Istniejàce w bran˝y organizacje handlowe łàczà si´
i 21 grudnia 1926 roku powstaje spółka „Centrocement” z siedzibà w War-
szawie.

W 1927 roku Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fabryki Portland-Ce-
mentu „Firley” przejmuje w wyniku fuzji majàtek „Ogrodzieƒca” i „Górki”.
Wchłoni´te spółki zostajà rozwiàzane, a przejmujàcy zmienia swà nazw´ na
Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu „Firley” S.A.

W roku 1928 zu˝ycie cementu wzrosło, w porównaniu z rokiem po-
przednim a˝ o 63 %. Mimo to nadal nie byliÊmy pot´gà w jego wykorzysty-
waniu: na jednego Polaka przypadały około 33 kilogramy cementu, podczas
gdy np. w USA było to 275 kg.

W 1929 roku zakoƒczono modernizacj´ cementowni „Grodziec”,
przej´tej w 1924 roku przez Zakłady Solvay. Osiàgni´ta po przebudowie
roczna zdolnoÊç produkcyjna 250 000 ton stawiała t´ cementowni´ na czele
polskich wytwórców. Rok wczeÊniej zapada w Wiedniu decyzja o rozbu-
dowie cementowni „Szczakowa”. W latach 1928-1929 modernizuje si´ ce-
mentownia „Wysoka”, a gruntownej przebudowy dokonano w latach
1928-1930 w cementowni „Goleszów”. W rekordowo krótkim czasie Za-
gł´bie Dàbrowskie wzbogaca si´ o kolejnà cementowni´ nale˝àcà do To-
warzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” w Wojkowicach Komornych.
Startujàca w 1930 roku cementownia „Saturn” nale˝ała wtedy do najno-
woczeÊniejszych w Êwiecie.
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odpisana na dwa lata umowa nie przetrwała jednak nawet
roku. 22 listopada 1929 roku powołano spółk´ z o. o. pod na-
zwà Wspólnota Interesów Cementowych. Wkrótce jedynym
organizatorem sprzeda˝y na rynku wewn´trznym i zagra-

nicznym zostaje „Centrocement”. Firmy i cementownie nale˝àce do Towa-
rzystwa Akcyjnego Fabryk Portland-Cementu „Wysoka” utworzyły wWiedniu,
wmyÊl umowy „Wspólnoty Interesów”, grup´ majàcà podobny cel jak grupa
warszawska: eliminowanie przestarzałych fabryk, które odst´powały swój kon-
tyngent za odpowiednim odszkodowaniem.

W roku 1931 wykorzystanie zdolnoÊci produkcyjnych cementowni
spadło do około 20 %! Kryzys dotyka całà gospodark´.

Ostra rywalizacja spowodowała spadek cen cementu o ponad połow´. Ju˝
wówczas zwracano uwag´, ˝e popraw´ kondycji bran˝y mogà przynieÊç ro-
boty publiczne, a zwłaszcza ustanowienie rzàdowego programu budowy
dróg betonowych. W 1930 roku dr Adolf Atlas pisał na łamach opiniotwór-
czej wówczas „Polski Zbrojnej”: JeÊli chodzi o przemysł cementowy, to mo˝-
liwoÊci jego rozwoju niekoniecznie sà zale˝ne od przebiegu koniunkturalnego,
je˝eli chocia˝by wziàç pod uwag´ tak aktualnà u nas spraw´ budowy dróg przy
zastosowaniu cementu, która to sprawa w pewnych krajach, a zwłaszcza
w Ameryce pchni´ta została na właÊciwe tory. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w Stanach
Zjednoczonych, zajmujàcych pod wzgl´dem produkcji cementowej pierwsze
miejsce w Êwiecie, 1/3 cz´Êç tej produkcji przypada na budownictwo dróg be-

tonowych. O ile chodzi o stosunki polskie, to sprawa budowy dróg mo˝liwie
trwałych stanowi problem zarówno aktualny jak i piekàcy.

Z kryzysem lepiej radziły sobie cementownie, które oprócz podstawo-
wej produkcji uruchomiły lub uczestniczyły w produkcji wyrobów z cementu.
Kilka przykładów: „Firley” – bloczki i płyty z gazobetonu, granitoidy (płyty
chodnikowe o nawierzchni porfirowej lub bazaltowej), eternit; „Szcza-
kowa” – płyty wiórowo-cementowe „Suprema”, płyty i kraw´˝niki chodni-
kowe, ogrodzenia i balustrady, rury przepustowe i pustaki itd. Du˝à pomocà
tak˝e dla cementownictwa była rzàdowa obni˝ka o 15 % cen w´gla dla po-
trzeb przemysłu i rzemiosła. Likwidowany 22 marca 1934 roku „Centroce-
ment” zast´puje nowa spółka „Procement”, a od 17 kwietnia 1936 roku eks-
portem zajmuje si´ Biuro Eksportowe Producentów Cementu.

Od 1936 roku Polska zaczyna wychodziç z kryzysu, nie tylko w staty-
stykach widaç poczàtek wzrostu gospodarczego. Wa˝nym dla bran˝y ce-
mentowej wydarzeniem była – podj´ta z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkow-
skiego – decyzja o rozpocz´ciu w 1936 roku budowy Centralnego Okr´gu
Przemysłowego. Ta wielozadaniowa inwestycja, czyniona głównie z myÊlà o
poprawie obronnoÊci kraju, wymagała wielkich iloÊci cementu, a jego pro-
ducenci (z wyjàtkiem „Firleya” w Rejowcu) byli zlokalizowani z dala od COP,
cz´sto w przygranicznych terenach, niekorzystnie z militarnych wzgl´dów.
30 grudnia 1938 roku podpisana zostaje umowa zawiàzujàca firm´ pod na-
zwà Fabryka Portland-Cementu „Nad Kamiennà” w Bodzechowie Âwi´to-
krzyskim. Projektowana zdolnoÊç produkcyjna tej nowej cementowni miała
wynosiç 80 000 ton cementu portlandzkiego i około 60 000 ton cementu hut-
niczego. Zdà˝ono poÊwi´ciç kamieƒ w´gielny 8 lipca 1939 roku i zgroma-
dziç wi´kszoÊç maszyn. Wybucha II wojna Êwiatowa.
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wyniku poczàtkowych działaƒ wojennych cementownie
„Górka”, „Rejowiec”, „Szczakowa”, „Bonarka” i b´dàca w bu-
dowie cementownia „Nad Kamiennà” znalazły si´ na terenie
Generalnego Gubernatorstwa, „Wejherowo” i cementownie

Zagł´bia Dàbrowskiego przyłàczono do III Rzeszy, cementownie „RoÊ” i „Wo-
łyƒ” trafiły najpierw pod okupacj´ radzieckà, a potem niemieckà.

Szczególnie ucierpiały cementownie opolskie, które do wkroczenia wojsk
sowieckich nie poniosły istotnych strat spowodowanych walkami. Oto frag-
ment wystàpienia delegata cementowni „Groszowice” na Zjeêdzie Przemy-
słowym weWrocławiu, który opisywał stan zakładu w okresie przejmowania
opolskiej fabryki przez władze polskie od komendantury radzieckiej: Wszyst-
kie maszyny powyrywane ze swych fundamentów, popalone budynki, powa-
lone mury i całe Êciany wielkich hal maszynowych, postrzelane zamarłe ko-
miny fabryczne. Rosjanie najbardziej zdewastowali i ogołocili z wyposa˝enia
cementowni´ „Opole Port”, która właÊciwie jako nowy zakład (maszyny i urzà-
dzenia sprowadzono z Czechosłowacji) ruszyła dopiero w 1951 roku pod na-
zwà cementownia „Odra”. Prace przy jej odbudowie i modernizacji konty-
nuowano jeszcze w latach 1954-1956. NajwczeÊniej z opolskich cementowni,
ju˝ w grudniu 1945 roku ruszyła cementownia „Groszowice”. Tu zdemonto-
wanych urzàdzeƒ Rosjanie nie zdà˝yli wywieêç.

W kwietniu 1946 roku zacz´ła produkcj´ cementownia „Piast”. Naj-
mniejsza, ale te˝ najmniej poszkodowana przez wojn´ i „wyzwolicieli” ce-
mentownia „Bolko” wymagała przeprofilowania. Została uruchomiona
w 1947 roku. Z cementowni „Wróblin” i „Silesia” pozostały resztki zde-
wastowanych urzàdzeƒ i zniszczone budynki. Na Dolnym Âlàsku ocalała
unieruchomiona i opuszczona, ale b´dàca w dobrym stanie, cementow-
nia, której póêniej nadano nazw´ „Podgrodzie”.

W lutym 1945 roku zostaje powołany pełnomocnik rzàdu ds. urucho-
mienia przemysłu cementowego, a miesiàc póêniej powstaje Zjednoczenie
Fabryk Cementu Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibà w Sosnowcu. Cemen-
townie nale˝àce do spółek akcyjnych na terenach II RP traktowane sà jako
„majàtek opuszczony”, a cementownie na Ziemiach Odzyskanych – to
„majàtek porzucony”.
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i cement

Czas II wojny Êwiatowej to lata

gospodarki rabunkowej, podporzàdkowanej

zaspokajaniu bie˝àcych potrzeb armii.

Nast´puje fala zniszczeƒ, demonta˝y

i wywozu wszystkiego, co nadawało si´

do transportu – najpierw przez cofajàce si´

wojska niemieckie, potem – Armi´ Czerwonà.
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rzesuni´cie wschodnich granic sprawiło, ze Polska utraciła ce-
mentownie „Wołyƒ” i „RoÊ”. 3 stycznia 1946 rokuwchodzi w ˝y-
cie ustawa „Oprzej´ciu nawłasnoÊç paƒstwa podstawowych ga-
ł´zi gospodarki narodowej”. Władza chce wszystko regulowaç

uchwałami, rozporzàdzeniami, okólnikami. DziałalnoÊci reklamowo-ogłosze-
niowej, jako kapitalistycznemuwymysłowi słu˝àcemuogłupianiu społeczeƒstwa,
sam Prezes Rady Ministrów nakłada cugle za pomocà stosownego okólnika:
Wszelkim urz´dom, przedsi´biorstwom i instytucjom paƒstwowym wolno
umieszczaç w prasie ogłoszenia (reklamy itp.) jedynie konieczne z uwagi na
obowiàzujàce przepisy prawne, oraz tylko konieczne dla ˝ycia gospodarczego
i w ka˝dym przypadku gospodarczo uzasadnione.

To jedna z przyczyn znikni´cia na dziesiàtki lat działaƒ reklamujàcych
bran˝´ cementowà i jej wyroby. Inna cecha tamtego okresu to propagowanie
współzawodnictwa pracy i przekraczania planów. To był czas, kiedy radoÊç z za-
koƒczeniawojennego koszmarumieszała si´ z atmosferà „walki klasowej”, pro-
wadzonej nie tylko na słowa. Z jednej strony – cenzura, terror, t´pienie indy-
widualizmu, inwigilowanie tak˝e w miejscu pracy, z drugiej – czas awansów
społecznych, powszechnego dost´pu donauki i opiekimedycznej, gwarancji za-
trudnienia i powszechnych Êwiadczeƒ socjalnych.

Nad wszystkim, oprócz Partii, władz´ sprawował Plan. Najpierw Plan
3-letni, na lata 1947-1949, który dotyczył tak˝e przemysłu materiałów bu-
dowlanych. Rok 1947 cementownie zamykały produkcjà dorównujàcà ilo-
Êci cementu wyprodukowanego w roku 1938. Zjednoczeniu wydzielono
słu˝b´ inwestycyjnà oraz powołano Biuro Projektów Przemysłu Cemento-
wego w Opolu. Rok póêniej utworzono Central´ Zbytu Przemysłu Mineral-
nego, a do obrotu cementem powstało Biuro Sprzeda˝y Cementu z siedzibà
w Sosnowcu.

W lutym 1945 roku rozpalono piec

w cementowni „Szczakowa”,

w kwietniu uruchomiono „Górk´”,

„Grodziec” i „Saturn”, w maju „Wysokà”,

w czerwcu „Wiek”, w listopadzie

cementowni´ w Rejowcu.

Budujemy
nowy dom
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edne podmioty likwidowano, na ichmiejsce powoływano inne,
co niekiedy sprowadzało si´ do zmiany nazwy. W 1949 roku
Centralny Zarzàd Przemysłu Mineralnego powstaje na
miejsce Centralnego Zarzàdu Przemysłu Materiałów Bu-

dowlanych, a Zjednoczenie Fabryk Cementu Rzeczpospolitej Polskiej prze-
kształcono w „Centrocement” – Zjednoczone Fabryki Cementu Przedsi´-
biorstwo Paƒstwowe Wyodr´bnione w Sosnowcu. Tak˝e wtedy rozpoczyna
działalnoÊç Biuro Projektów dla Przemysłu Kamienia, Wapna i Surowców
Mineralnych Przedsi´biorstwo Wyodr´bnione w Krakowie.

Narodowy Plan 3-letni przemysł cementowy wykonał przed terminem,
a w kolejce czekał ju˝ nast´pny – Plan 6-letni. Jego celem było stworze-
nie warunków pod budow´ podstaw socjalizmu, co rozumiano jako przy-
spieszone uprzemysłowienie kraju. Priorytetem uczyniono przemysł ci´˝ki
– Nowa Huta, Huta Warszawa, stocznie w Gdaƒsku i Szczecinie, fabryki
traktorów (Ursus) i samochodów (Lublin, Starachowice). Produkowano
„dla produkcji”, wchłaniajàcej ka˝dà iloÊç siły roboczej.

Istniejàce cementownie nie były w stanie obsłu˝yç tak ambitnie po-
myÊlanego planu uprzemysłowienia kraju. Ale poniewa˝ był kamieƒ
wapienny, był w´giel, uznano za konieczne, aby modernizacj´ i rozbu-
dow´ starych cementowni uzupełniç wybudowaniem kolejnych zakładów.
Zadanie brzmiało: uzyskaç 4 600 tys. ton cementu, w tym połow´ z no-
wych linii technologicznych w cementowniach „Wierzbica”, „Rejowiec II”,
klinkierowni „Wiek II” oraz przemiałowni cementu w Warszawie i Nowej
Hucie. Ponadto połàczono przemysł cementowy z wapienniczym i gip-
sowym, tworzàc Centralny Zarzàd Przemysłu Materiałów Wià˝àcych
w Sosnowcu.

„Wierzbica” była pierwszà po wojnie cementownià zbudowanà od pod-
staw, we współpracy ze ZwiàzkiemRadzieckim. Składała si´ z dwóch linii tech-
nologicznych (metodamokra). Drugi piec rozpalono 13 wrzeÊnia 1952 roku.
Oddanie „Wierzbicy” do eksploatacji Poczta Polska na polecenie władz par-
tyjnych uczciła emisjà znaczka z wizerunkiem tej cementowni.

Cementowni „Rejowiec II”, której budow´ rozpocz´to w 1951 roku, na-
dano nazw´ „Pokój”. Podstawowe urzàdzenia dostarczyła firma F.L. Smidth.
Równolegle z budowà trwała modernizacja starej cementowni, która przez
cały ten czas utrzymywała pełnà zdolnoÊç produkcyjnà.

J
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dniu 1 kwietnia 1951 roku, w wyniku fuzji biur projektowych
(krakowskiego i opolskiego), powstaje Biuro Projektów Prze-
mysłu Materiałów Wià˝àcych w Krakowie – placówka, której
znakomici fachowcy przez dziesiàtki lat b´dà współtwórcami

sukcesów polskiego cementownictwa.

Hierarchiczny system zarzàdzania miała spłaszczyç (w praktyce – bez-
skutecznie) likwidacja Centralnego Zarzàdu Przemysłu Materiałów Wià˝à-
cych wWarszawie i przekazanie jego zadaƒ zjednoczeniom. Cementowniemiał
nadzorowaç powołany wtedy Centralny Zarzàd Przemysłu Cementowego w
Sosnowcu. Kolejna reorganizacja to powołanie w 1953 rokuMinisterstwa Prze-
mysłuMateriałów Budowlanych, do którego – zMinisterstwa Przemysłu Lek-
kiego – przeszły m.in. cement, wapno i gips. Eksportem cementu w latach
1950-1955 zajmowała si´ Centrala Handlu Zagranicznego „Minex” w War-
szawie, a poÊredniczyła Centrala Zbytu Cementu w Sosnowcu. W 1953 roku
kontynuowano modernizacj´ i rozbudow´ cementowni „Odra”, rok póê-
niej rozpocz´to na warszawskim ˚eraniu budow´ przemiałowni klin-
kieru, a w Opolu powstał Instytut Przemysłu Wià˝àcych Materiałów Bu-
dowlanych. Ostatni rok Planu 6-letniego cementownie koƒczà „pod
kreskà”, głównie za sprawà nowych zakładów, przy realizacji których
bł´dy zdarzyły si´ wykonawcom, dostawcom i inwestorom.

Kolejny plan narodowy (tzw. pierwsza pi´ciolatka) na lata 1956-1960
przewidywał dynamiczny rozwój przemysłu cementowego. W Rejowcu ru-
sza budowa kolejnych dwóch linii technologicznych, w cementowni „Odra”
dobiega koƒca inwestycja przeznaczona do produkcji cementu hutniczego,
zapada uchwała rzàdowa o budowie nowej cementowni w Chełmie.

Nawet kierownictwo partyjne zaczyna dostrzegaç, ˝e praktykowanyw gos-
podarce ze wzgl´dów doktrynalnych system nakazowo-rozdzielczy jest nie-
wydolny i rodzi rozliczne patologie – w celu pozyskiwania od „góry” dodat-
kowych pieni´dzy „dół” zawy˝a koszty inwestycji, przedłu˝a realizacje, zabiega
o aktywizacj´ gospodarczà rejonów poprzez gromadzenie inwestycji na danym
terenie bez oglàdania si´ na skutki Êrodowiskowe; dyrektorzy ukrywajà rezerwy
produkcyjne, aby podołaç kolejnym zwy˝kom narzucanych planów.

W

Cement
w słu˝bie narodu
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ok 1956 cechuje w gospodarce niewykonanie planówwydobycia
w´gla kamiennego, czego skutki odczuwa nie tylko eksport
(w´giel to ówczesna polska waluta wymienialna), ale tak˝e kra-
jowy przemysł, w tym cementownie. To nie przeszkadza wła-

dzom w zainicjowaniu prac przygotowawczych pod kolejnà rozbudow´ ce-
mentowni „Pokój’ (o tzw. „Rejowiec IV”), podj´ciu decyzji o rozbudowie
„Goleszowa”, modernizacji „Podgrodzia” i zatwierdzeniu projektu znacznie
kosztowniejszej modernizacji cementowni „Wysoka”.

Rok 1957. W 100-lecie polskiego przemysłu cementowego wyprodu-
kowano 4 518 700 ton cementu.

Rok 1959 rozpoczàł si´ przekształceniem Centralnego Zarzàdu Przemysłu
Cementowego w Zjednoczenie Przemysłu Cementowego w Sosnowcu, we
wrzeÊniu przekazano do eksploatacji cementowni´ „Nowa Huta”. W roku na-
st´pnym zapoczàtkowano kolejny etap rozbudowy cementowni „Odra”, roz-
palono pierwszy piec w cementowni „Chełm”, a cały przemysł cementowy
przekroczył zadania planowe: Polska uplasowała si´ w tym roku na szóstym
miejscu listy europejskich producentów cementu.

„Druga pi´ciolatka” (plan narodowy na lata 1961-1965) przewidywała
budow´ dwóch cementowni i kontynuacj´ rozpocz´tej w roku 1960 budowy
zakładu w Działoszynie (woj. łódzkie). Był on zaprojektowany wyłàcznie
przez krajowe biura, instalowano tu maszyny i urzàdzenia produkcji pol-
skiej. Pierwszy piec w „Działoszynie” rozpalono 14 grudnia 1963 roku, rok
póêniej cementownia otrzymuje nazw´ „Warta”. „Rudniki” rozpocz´to bu-
dowaç w 1961 roku. Organ KC PZPR „Trybuna Ludu” zapewniał: B´dzie to
najbardziej nowoczesny kombinat, chluba naszego przemysłu cemento-
wego. WłaÊnie tu zostanie zainstalowana po raz pierwszy w naszym kraju
na tak szerokà skal´ sucha metoda wytwarzania klinkieru.

Kolejna wielka inwestycja „drugiej pi´ciolatki” to Kombinat Cemen-
towo-Wapienniczy „Nowiny” koło Kielc, zaprojektowany do produkcji cementu
metodà mokrà. Pierwszy piec rozpalono w „Nowinach” 27 paêdziernika 1965
roku.Wpaêdzierniku 1963 roku na terenie portu gdyƒskiego rozpoczyna prac´
specjalistyczna baza przeładunkowa cementu. Tworzyło jà 12 silosów, spe-
cjalne samochody i wagony silosowego typu. Kolejne takie bazy zaplanowano
w Elblàgu i Sławnie. Usprawniały one transport cementu luzem, zmniejszały
straty przesyłowe, obni˝ały koszty przeładunku.

Tak˝e w przemyÊle cementowym zacz´to tworzyç przedsi´biorstwa
wielozakładowe: cementowni´ „Pokój” (Rejowiec) połàczono z cementow-
nià „Chełm” (Chełm Lubelski) w Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego,
z cementowni „Groszowice” i „Bolko” (jako jej oddziału), cementowni
„Odra” i „Piast” oraz z Kopalni Gipsu „Dzier˝ysław” utworzono Opolskie Za-
kłady Przemysłu Cementowego z siedzibà w Groszowicach.
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bok krakowskiej cementowni „NowaHuta” zorganizowano du˝y,
nowoczeÊnie wyposa˝ony, Oddział Instytutu Przemysłu Wià˝à-
cych Materiałów Budowlanych, któremu podporzàdkowano
Centralny OÊrodek Normalizacji i Badaƒ Kontrolnych w Sos-

nowcu. Był to te˝ czas ostro˝nych prób wprowadzania automatyzacji do kra-
jowego przemysłu cementowego. Opolska „Odra” była pierwszà cementownià,
w której zainstalowanoukłady automatycznego sterowania przemiałemcementu
i surowca wmłynach kulowych.

Wiosnà 1965 roku ruszyła budowa cementowni „Chełm II”, zlokalizowa-
nej za płotem czynnego ju˝ zakładu, którego cz´Êç doÊwiadczonej załogimiała
zasiliç powstajàcy zakład. Du˝a zawartoÊç wody w lokalnym surowcu zadecy-
dowała o zastosowaniumokrejmetody produkcji, a skrócony cykl budowywy-
magał zmniejszenia iloÊci konstrukcji ˝elbetowych, a zwi´kszenia stalowych.

Na XX-lecie PRL Poczta Polska wydała seri´ szeÊciu znaczków przedsta-
wiajàcych „sztandarowe inwestycje” tej fazy polskiego socjalizmu: elektrowni´
w Turoszowie, kombinat siarkowy w Tarnobrzegu, kombinat Petrochemiczny
w Płocku, Hut´ im. Lenina w Nowej Hucie i stoczni´ w Gdaƒsku. Szóstà in-
westycjà uwiecznionà na znaczku była cementownia w Chełmie.

Wdrugiej połowie lat szeÊçdziesiàtych bran˝a cementowo-wapiennicza za-
stosowała, jako pierwsza w polskim przemyÊle, czterobrygadowy system pracy.
Od 21 kwietnia 1966 roku w przemyÊle cementowym zacz´ła obowiàzywaç
ustawa „O ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem”,
nakładajàca obowiàzek stosowania urzàdzeƒ odpylajàcych i utrzymania emisji
pyłówna poziomie dopuszczalnymprzez przepisy.W cementowniach tworzono
komórki organizacyjne do spraw ochrony Êrodowiska, zagadnieniom ekologii
zacz´to poÊwi´caçwi´cej uwagiwbadaniachnaukowych i opracowaniachwdro-
˝eniowych. Najpierw w „Warcie”, a potem w starszych cementowniach („Go-
leszów”, „Grodziec”, „Przyjaêƒ”, „Piast”, „Saturn”, „Groszowice”, „Wysoka”)wy-
posa˝ano piece obrotowew elektrofiltry, któremontowano te˝ przymłynach do
cementu.Wnast´pnym roku zobowiàzano cementownie do tworzeniawokół za-
kładów stref ochronnych obsadzanych zielenià.

W 1968 roku rusza budowa cementowni „Kujawy”. B´dà tu instalowane
przede wszystkim polskie maszyny i urzàdzenia, prognozowanà rocznà zdol-
noÊç produkcyjnà okreÊlono na 1 200 000 ton cementu portlandzkiego. Jesie-
nià 1969 roku zapada decyzja o budowie cementowni „Nowiny II”.
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Lepiej, wydajniej,
wi´cej...

W doskonaleniu procesów produkcyjnych,
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i metod minimalizowania oddziaływaƒ

na Êrodowisko praktyków wspierała nauka.



ym razem jednak zmian nie próbuje si´ ograniczaç do kolej-
nego obrotu partyjnej karuzeli kadrowej. W gospodarce pró-
bowano szukaç sposobu na połàczenie planowania central-
nego z zasadami rynkowymi. Po cichu zaciàgano po˝yczki

zagraniczne. Wprawdzie na kredyt, ale jednak zacz´ły si´ zapełniaç półki
sklepowe, nastàpił niebywały boom inwestycyjny.

Zjednoczenie Przemysłu Cementowego wraz z Ministerstwem Bu-
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych starajà si´ przeforsowaç
na szczeblu rzàdowym bezwzgl´dny priorytet dla przemysłu cementowego
na lata 1971-1975.

Ma si´ to wyra˝açm.in. budowà i przekazaniem do eksploatacji w tym
czasie czterech cementowni („Kujawy”, „Nowiny II”, „Małogoszcz”,
„Warta II”), rozbudowà „Chełma II” i cementowni „Rudniki”, rozpocz´-
ciem i znaczàcym zaawansowaniem budowy cementowni „Strzelce Opol-
skie” i „Przyjaêƒ II”, inwestycjami w transporcie cementu luzem oraz roz-
budowà i unowoczeÊnianiem zaplecza remontowego. Aby opanowaç
problemy zwiàzane z du˝ym tempem rozwoju bran˝y oraz optymalnie po-
konywaç w praktyce drog´ „od projektu do efektu” – 1 lipca 1971 roku utwo-
rzono Przedsi´biorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłu Cementowego w Kra-
kowie. Od roku 1972 zaczyna działaç Kombinat Cementowy „Chełm”,
obejmujàcy cementownie „Chełm I” i „Chełm II”, cementowni´ „Pokój” i Ko-
palni´ Surowców Cementowych w Chełmie.

31 grudnia 1972 roku Centrala Handlu Zagranicznego „Polimer-Cekop”
podpisuje z firmàF. L. Smidth kontrakt na dostaw´maszyn i urzàdzeƒdla dwóch
nowych cementowni, które majà produkowaç metodà suchà. Oferta duƒskiej
firmy okazała si´ najkorzystniejsza. Powstaław 1882 roku firmaF.L. Smidth (od
nazwisk zało˝ycieli: Fossa, Larsena, Smidtha) współpracuje z polskim prze-
mysłem cementowymbodaj od roku 1906, kiedy to podj´ła si´modernizacji ce-
mentowni „Szczakowa”, a w 1911 roku modernizowała „Wysokà”. Po I wojnie
Êwiatowej F.L. Smidth buduje i uruchomia cementowni´ „Rejowiec”. Współ-
pracuje z cementowniami „Górka”, „Goleszów”, „Saturn”, „Grodziec”.
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Dobre lata
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Z kolejnego polskiego kryzysu,
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sposobem – zmianà na stanowisku

I sekretarza rzàdzàcej Partii.
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ierwszym po II wojnie Êwiatowej kontraktem zrealizowanym
dla polskiego cementownictwa przez t´ duƒskà firm´ była roz-
budowa „Groszowic” w Opolu. Ponad 20 lat póêniej firma
F.L. Smidth znowu trafia na Opolszczyzn´, bo jedna z za-

kontraktowanych u niej nowych cementowni to „Góra˝d˝e”, majàce powstaç
w podopolskiej Choruli. Dostawy obj´te kontraktem mieliÊmy spłacaç do-
stawami miału w´glowego do Danii. Drugà cementownià, wypertrakto-
wanà z Duƒczykami, był „O˝arów”. 1 kwietnia 1974 roku zjednoczenie ce-
mentowe oraz wapienno-gipsowe łàczà si´ tworzàc Zjednoczenie
Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego.

Dobra passa cementownictwa trwa. 20 stycznia 1974 roku nast´puje
uroczyste przekazanie do eksploatacji cementowni „Nowiny II”, 22 lipca
tego˝ roku – oficjalny rozruch cementowni „Małogoszcz”, a 31 maja 1975
roku rusza „Warta II”.

Reakcjà na zapowiedziane w czerwcu 1976 roku podwy˝ki cen ˝yw-
noÊci sà strajki i zamieszki uliczne (m.in. w Radomiu i Ursusie). Wielu
uczestników spotykajà represje. Nastroje po tych wydarzeniach nakładajà
si´ na poczàtki kolejnego załamania gospodarki, choç przemysł cemen-
towy jeszcze nie odczuwa skutków.

19 lipca 1976 roku przekazano do u˝ytku cementowni´ „Strzelce
Opolskie”, 20 lipca 1977 roku nastàpiło uroczyste oddanie do eksploatacji
cementowni „Góra˝d˝e”, dzieƒ póêniej w cementowni „O˝arów” do-
starczono pierwszà wywrotk´ kamienia do łamiarni. W 1977 roku polski
przemysł cementowy produkował 12 rodzajów i gatunków cementu. Do-
minowały fabryki o rocznej zdolnoÊci produkcyjnej przekraczajàcej milion
ton (produkowały 65 % krajowego cementu), ale nadal jednak licznà grup´
stanowiły fabryki dysponujàce przestarzałymi urzàdzeniami.

Symbolicznego znaczenia nabrało, 11 lipca 1979 roku, zakoƒczenie
działalnoÊci produkcyjnej najstarszej polskiej cementowni „Grodziec”. Za-
walił si´ bowiem strop betonowy nad głowicami pieców. Symbolicznego, bo
wkrótce zacz´ła si´ zawalaç praktyka ustrojowego eksperymentu doÊwiad-
czajàcego Polsk´ po II wojnie Êwiatowej.
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rakowało paliwa, dewiz na cz´Êci zamienne, okresowo wy-
łàczano pràd, przerwano budow´ cementowni „Przyjaêƒ
II”. Podwy˝ka cen mi´sa latem 1980 roku stała si´ impul-
sem uruchamiajàcym fal´ strajkowà w całym kraju (straj-

kowały m.in. cementownie „Chełm”, „Przyjaêƒ”, „Góra˝d˝e”).

Partia detronizuje Edwarda Gierka, powstaje „SolidarnoÊç” z Lechem
Wał´sà na czele. Kryzys gospodarczy i polityczny pogł´bia si´. 8 listopada
1980 roku powołano Ogólnopolskà Komisj´ Porozumiewawczà NSZZ „So-
lidarnoÊç” Pracowników Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gip-
sowego. Władza próbuje wziàç „SolidarnoÊç” na przeczekanie i samo-
dzielnie ratowaç gospodark´.

Zainicjowana wtedy kolejna reforma gospodarcza z jednej strony
daje przedsi´biorstwom paƒstwowym mo˝liwoÊç samodzielnego działa-
nia, ale z drugiej – ma ono byç zgodne z celami narodowego planu spo-
łeczno-gospodarczego. Wprawdzie z mocy przepisów cementownie stajà
si´ przedsi´biorstwami rozliczanymi głównie z wyniku finansowego, ale
to nie znaczy jednak, ˝e firmy majà zaprzestaç kształtowania socjalis-
tycznych stosunków pracy i zasad współ˝ycia społecznego.

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny tak˝e w cementow-
niach zawiesza działalnoÊç organizacji zwiàzkowych i społecznych, pojawiajà
si´ komisarze wojskowi, nast´puje militaryzacja zakładów. Od roku 1982 za-
czynajà obowiàzywaç urz´dowe ceny zbytu cementu, w czerwcu ulega lik-
widacji Zjednoczenie Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipso-
wego.

8 lipca 1982 roku 24 dyrektorów podpisuje umow´ o utworzeniu
Zrzeszenia Producentów Cementu. W myÊl umowy Zrzeszenie jest obo-
wiàzkowym zgrupowaniem przedsi´biorstw przemysłu cementowego i in-
nych wià˝àcych materiałów budowlanych oraz pozostałych przedsi´-
biorstw wymienionych w wykazie. Główne cele Zrzeszenia to koordynacja
działalnoÊci producentów i dbałoÊç o przyszłoÊç cementownictwa.
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pracowany przez Zrzeszenie program rozwoju bran˝y na lata
1983-1985 szacował koszt jego realizacji na 23,5 mld zł, a do-
tyczył m.in. przebudowy cementowni „mazutowych” na „w´g-
lowe”, obni˝ania zu˝ycia paliwa (m.in. przez zamian´ metody

mokrej na suchà w trzech cementowniach), modernizacji urzàdzeƒ odpyla-
jàcych, poprawywarunków bhp. Zrzeszenie, dzi´ki prowadzeniu rachunkuwy-
równawczego cen cementu i wspólnemu rozliczaniu si´ z podatku dochodo-
wego, zgromadziło fundusze przeznaczane na modernizacj´ zakładów.

11 czerwca 1982 roku Biuro Zbytu Cementu, Wapna i Gipsu ministe-
rialnym zarzàdzeniem przekształcono w Central´ Zbytu Wià˝àcych Mate-
riałów Budowlanych „Polcement”. Coraz wyraêniej zaczàł do głosu docho-
dziç rynek, do czego zresztà dà˝yły zwłaszcza najlepsze cementownie.
W pierwszym kwartale 1983 roku zniesiono reglamentowanà sprzeda˝ ce-
mentu, pojawiła si´ konkurencja cenowa.

Koƒcowe lata PRL-u to chaotyczne próby ratowania gospodarki so-
cjalistycznej, a˝ po namiastki nieÊmiałych odst´pstw od doktryny ustrojo-
wej włàcznie. W opracowanych dla Rady Ministrów zało˝eniach przebudowy
przemysłu cementowego przewidywano stworzenie organizacji koncerno-
wej, jednak czynniki polityczne nie wyraziły na to zgody.

Poniewa˝ upływał termin działalnoÊci Zrzeszenia Producentów Ce-
mentu, 1 lipca 1987 roku podj´ło działalnoÊç dobrowolne Zrzeszenie Przed-
si´biorstw Przemysłu Wià˝àcych Materiałów Budowlanych.

W dokumencie przygotowanym w kwietniu 1988 roku przez zespół par-
tyjno-rzàdowy zalecano koniecznoÊç udziału kapitału zagranicznego w roz-
budowie i eksploatacji przemysłu cementowego. W tym te˝ roku, za kadencji
premiera Mieczysława Rakowskiego, podj´to kilka istotnych działaƒ, otwie-
rajàcych drog´ do gospodarki rynkowej. Wa˝ne znaczenie miały zwłasz-
cza wchodzàce od 1989 roku ustawy – o działalnoÊci gospodarczej i o dzia-
łalnoÊci gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
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stalenia „okràgłego stołu” mi´dzy stronà rzàdowà i „Solidar-
noÊcià” w 1989 roku poło˝yły podwaliny pod demokracj´ i ka-
pitalizm. Ruszyła lawina przekształceƒ, którym towarzyszyła
galopujàca inflacja; tworzono ramy prawne dotyczàce rynku

kapitałowego, giełdy papierów wartoÊciowych, reformy systemu banko-
wego.

Pomijajàc przypadki Êwiadomie tworzonego i wykorzystywanego chaosu,
sama ogromna operacja zmiany ustroju miała w sobie cechy „twórczej de-
strukcji”, comusiało doprowadziç w poczàtkowej fazie transformacji do gwał-
townego spadku aktywnoÊci gospodarczej w skalimakro. Nast´puje regresw bu-
downictwie mieszkaniowym i przemysłowym, spada zapotrzebowanie na
cement, ogranicza si´ jego produkcj´. Jakw tak niekorzystnychwarunkach za-
dbaç o konkurencyjnoÊç rynkowà, zgromadziç fundusze namodernizacj´, za-
braç si´ na serio za ochron´ Êrodowiska, utrzymaç dotychczasowe rynki zbytu
i pozyskaç nowe? Radzono sobie w ró˝ny sposób i z ró˝nym skutkiem. W ce-
mentowniach „Nowiny II” i „Małogoszcz” przystàpiono do rekonstrukcji pieca
obrotowego, cementownia „Wejherowo” uruchomiła nowy piec obrotowy dowy-
pału klinkieru białego, „Chełm” wstrzymał prace projektowe i budowlane,
„Saturn” zaprzestał produkcji klinkieru.

1 sierpnia 1990 rokuweszły w ˝ycie kolejne dwie, zasadnicze dla gł´bszych
zmian w gospodarce, ustawy: o utworzeniu resortu przekształceƒ własnoÊcio-
wych i o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych.

Wraz z innymi aktami prawnymi stworzona została mo˝liwoÊç prze-
kształcania si´ w jednoosobowe spółki Skarbu Paƒstwa, te zaÊ mogły si´
prywatyzowaç w oparciu o ustaw´ o Narodowych Funduszach Inwesty-
cyjnych i ich prywatyzacji. Nowe ministerstwo wraz z NFI w trudnych ne-
gocjacjach szukało inwestorów strategicznych dla prywatyzowanych ce-
mentowni. Negocjacje były trudne, bo ka˝dorazowy efekt finalny miał
satysfakcjonowaç Skarb Paƒstwa, nowego inwestora i załog´, której in-
teresy zabezpieczał tzw. pakiet socjalny. W efekcie cierpliwych, konsek-
wentnych poczynaƒ zarzàdów, napotykajàcych niekiedy na du˝e opory za-
łóg i cz´Êci mediów gubiàcych si´ w zawiłoÊciach prywatyzacyjnych,
zmiany własnoÊciowe warunkujàce dopływ kapitału i ekonomicznà efek-
tywnoÊç obj´ły tak˝e przemysł cementowy: właÊcicielami wi´kszoÊci ce-
mentowni w Polsce stały si´ du˝e Êwiatowe koncerny cementowe.
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ecyzj´ o zało˝eniu Stowarzyszenia Producentów Cementu
i Wapna z siedzibà w Krakowie podj´to 27 kwietnia 1990 roku
na posiedzeniu menad˝erów obu przemysłów. Lata dzie-
wi´çdziesiàte to okres wielkiej rewolucji w polskim przemy-

Êle cementowym. To lata prywatyzacji i energicznego rozwoju. Wiele ce-
mentowni modernizuje urzàdzenia produkcyjne i ekspedycyjne
(nowoczesne terminale budujà m.in. „Góra˝d˝e” i „O˝arów”). Rozpo-
czyna si´ era ochrony Êrodowiska i zrównowa˝onego rozwoju. Efekty wi-
daç – cementownie przestajà byç szare, a okoliczne domy, lasy, drogi za-
pylone białawym kurzem.

W stosunku do 1975 roku pi´tnastokrotnie zmniejszyła si´ iloÊç emi-
towanego pyłu na ton´ wyprodukowanego cementu. IloÊç dodatków do ce-
mentu ulega zwi´kszeniu, a poniewa˝ stanowià je głównie produkty odpa-
dowe z innych przemysłów – odbywa si´ to z korzyÊcià dla Êrodowiska.
Cementownie zaczynajà utylizowaç odpady, u˝ywajàc ich jako paliw alter-
natywnych.

Jedni modernizujà, innych staç ju˝ nawet na nowe inwestycje. W sierp-
niu 1997 roku jubileusz XX-lecia cementowni obchodzà Zakłady Cementowo-
Wapiennicze „Góra˝d˝e” S.A. Wtedy te˝ w zakładzie uruchomiono pierwszà
w Polsce instalacj´ utylizacji zu˝ytych opon, zmodernizowano zakładowà
oczyszczalni´ Êcieków, rozpocz´to modernizacj´ działu w´glowego.

W cementowni „Chełm” wznowiono prace przy budowie nowej linii pro-
dukcji klinkieru. Z firmà F.L. Smidth podpisano zaÊ kontrakt na moderni-
zacj´ i przebudow´ pieca nr 1 w „O˝arowie”.

Polska w roku 1997 zajmowała 20 miejsce na liÊcie Êwiatowych pro-
ducentów cementu, a w Europie – miejsce 7. Z wa˝niejszych przedsi´wzi´ç
w kolejnych latach wymieniç nale˝y:
– modernizacj´ pieca obrotowego w KCW „Warta”,
– rozpocz´cie prac zwiàzanych ze zmianà wypału klinkieru z metody

mokrej na suchà w piecu obrotowym nr 4 cementowni „Odra”,
– otwarcie „Chełma III” z linià technologicznà energooszcz´dnà

i bezpiecznà dla Êrodowiska,
– uruchomienie w cementowni „O˝arów” najwi´kszego w Europie

pieca do wypalania klinkieru,
– wdro˝enie programu modernizacyjnego w cementowni „Rudniki”.

Rachunek ekonomiczny nie sprzyjał sentymentom. Wmaju 1999 roku
zakoƒczono produkcj´ w cementowni „Groszowice” i przystàpiono do lik-
widacji zakładu, kilka miesi´cy póêniej rozpoczàł si´ proces likwidacji ce-
mentowni „Wiek”. W latach 1998-1999 wyłàczono w Polsce na trwałe z eks-
ploatacji 21 pieców pracujàcych mniej wydajnà i energochłonnà metodà
mokrà.

38

Ekonomia,
ekologia,
etyka

Od poczàtków transformacji ustrojowej

dojrzewała idea utworzenia organizacji

reprezentujàcej bran˝´ w relacjach

z władzà, pomagajàcej w rozwiàzywaniu

wspólnych problemów, konsolidujàcej

w czasach coraz bardziej zdominowanych

przez ró˝norakie postawy.

D



39





roku 2000 wszystkie cementownie (z wyjàtkiem „Wejherowa”
i „Saturna”, majàcych status przedsi´biorstw paƒstwowych)
były ju˝ spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià oraz znajdowały si´ w wi´kszoÊci w struk-

turach europejskich grup.

Rok 2000 to tak˝e jubileusz Stowarzyszenia Producentów Cementu
i Wapna w Krakowie (w 2005 roku zmieniono nazw´ na Stowarzysze-
nie Producentów Cementu). Wykorzystujàc jubileuszowy pretekst, Sto-
warzyszenie zorganizowało w Krakowie konferencj´ pod hasłem „Beton
na progu nowego millennium”, która zainicjowała cykliczne „Dni Be-
tonu”.

W roku jubileuszu 150-lecia przemysł cementowy w Polsce to 11 za-
kładów wypalajàcych klinkier cementowy, 1 zakład przemielajàcy cement
i 1 zakład produkujàcy cement glinowy. Ich zdolnoÊç produkcyjna po-
zwala obecnie – przy uwzgl´dnieniu pełnego wykorzystania wszystkich

pieców istniejcych w przemyÊle, na wyprodukowanie rocznie około 20 mln
ton cementu. Wszystkie zakłady sà sprywatyzowane, w pełni zrestruktu-
ryzowane i po gruntownej modernizacji. Instalacje cementowni w Pol-
sce nale˝à do najnowoczeÊniejszych w Europie. Dzi´ki modernizacji
zakłady produkujà cement, stosujàc najbardziej efektywne i zaawanso-
wane rozwiàzania techniczne i technologiczne. To tak˝e mo˝liwoÊç
funkcjonowania według zasad zrównowa˝onego rozwoju – okreÊlone
efekty ekonomiczne i osiàgni´cia w pozostałych składnikach triady: eko-
nomia–ekologia–etyka.

Przemysł cementowy odczuwa skutki zmian w technologii budow-
nictwa, spowodowanych pojawianiem si´ nowych materiałów budowla-
nych konkurencyjnych wobec cementu. To rodzi nowe wyzwania.

Sà te˝ zagro˝enia – gwałtowny odpływ fachowców budowlanych w po-
szukiwaniu lepszych zarobków za granicà, cement z importu, du˝a liczba
nowych, nie zawsze ze sobà kompatybilnych, krajowych regulacji i dyrek-
tyw unijnych. Szczególnie groêne dla przyszłoÊci polskiego przemysłu ce-
mentowego mogà si´ okazaç konsekwencje uczestnictwa sektora w Euro-
pejskim Systemie Handlu Emisjami CO2 w obecnym kształcie, który
redukujàc iloÊç przydziału uprawnieƒ do emisji mo˝e spowodowaç ogra-
niczenie produkcji cementu do poziomu lat 2003-2004, a wi´c du˝ej re-
cesji w sektorze budowlanym.
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u˝ w staro˝ytnym Rzymie stosowano beton jako materiał bu-
dowlany. Rzymianie u˝ywali Êwiadomie betonu jako „warstwy
plastycznej do rozkładania obcià˝eƒ i napr´˝eƒ mi´dzy ele-
mentami muru”. Poj´cie przez nich zjawiska karbonatyzacji

i hydraulicznoÊci wapna przez umiej´tne u˝ycie pucolan naturalnych
i sztucznych pozwoliło im opracowaç materiały, które do dziÊ zadziwiajà ja-
koÊcià i wytrzymałoÊcià.

Rzymianie, chcàc uczyniç wapnomocniejszym i bardziej odpornym na
działanie wody, mieszali je z popiołem lubmielonymi tufami wulkanicznymi
czy màczkà ceglanà. Po dodaniu piasku i grubszego kruszywa kamiennego
uzyskiwali mieszanki twardniejàce równie dobrze na powietrzu, jak i pod
wodà. Były to pierwsze betony o właÊciwoÊciach hydraulicznych.

Panteon, wzniesiony w technice „opus caementitum” w latach 115
do 126 n.e. do dzisiaj zaznacza swoje pi´tno w krajobrazie dachów w
Rzymie. Budowla majàca 2000 lat jest najlepszym przykładem długo-
wiecznoÊci materiału budowlanego, którym jest beton.

Pora
na beton

Najpierw człowiek stworzył cement.

Potem zmieszał go z rozkruszonà skałà,

piaskiem i wodà. Tak powstał beton

– jeden z najcz´Êciej stosowanych

obecnie produktów na Êwiecie:

„kamieƒ współczesnoÊci”.
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an Ciechanowski, zało˝yciel pierwszej polskiej cementowni
„Grodziec”, technologi´ produkcji cementu i jego zastosowaƒ
poznał podró˝ujàc po Anglii, Francji i Niemczech. Cztery lata
przed uruchomieniem „Grodêca” zało˝ył pod Sławkowem koło

Olkusza wytwórni´ cementu romaƒskiego, który poczàtkowo był u˝ywany
głównie do tynkowania Êcian nara˝onych na działanie wilgoci. Przebyte po-
myÊlnie próby wytrzymałoÊciowe sprawiły, ˝e cement z tej fabryki Ciecha-
nowskiego u˝yto w roku 1854 do zapraw przy budowie gmachu Ziem-
skiego Towarzystwa Kredytowego w Warszawie. Posłu˝ył te˝ do odnowienia
koÊcioła Nawiedzenia NajÊwi´tszej Marii Panny, do fundamentów pod nowà
rzeêni´ na Solcu i do budowy kanałów odprowadzajàcych Êcieki do Wisły.
„Sztuczny kamieƒ” zyskiwał coraz wi´cej zwolenników, których Bolesław
Prus w swych „Kronikach” okreÊlił mianem „betonistów”.

Z betonu odlewano detale i elementy małej architektury, meble
ogrodowe, fontanny, rzeêby dekoracyjne. Jako tworzywo rzeêbiarskie be-
ton po raz pierwszy został zaprezentowany w Londynie na Wielkiej Wy-
stawie w 1851 roku.

Szybko zacz´ły si´ te˝ rozpowszechniaç mniej dla oka widoczne za-
stosowania betonu w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast. Euro-
pejski ich poczàtek to rok 1843 i miasto Hamburg. Na powierzchni
miast, zwłaszcza tych najwi´kszych, zacz´ło si´ robiç coraz ciaÊniej,
rozwój infrastruktury podziemnej stawał si´ koniecznoÊcià, powstawały
wi´c przejÊcia podziemne, tunele, gara˝e. Stereoizacja – takim mianem
okreÊla si´ tworzenie w miastach wielofunkcyjnej przestrzeni podziem-
nej – si´ga coraz gł´biej.

Zalety betonu sprawiły, ˝e stał si´ onpodstawowymtworzywemprzy realiza-
cji obiektówmateriałochłonnych.Wydanaw1894 rokuprzez cementowni´ „Gro-
dziec” broszura reklamowa wymienia, jako najwa˝niejsze, dostawy cementu do
budowy linii kolejowych: południowo-zachodniej na prawymbrzeguOdry,War-
szawsko-Wiedeƒskiej i Warszawsko-Bydgoskiej; do budowy fortów okr´gu war-
szawskiego, kanalizacji Warszawy, bulwarów wzdłu˝ mostu Kierbedzia, do robót
hydraulicznychwsalinachWieliczki. Tak˝e cementownia „Wysoka”–drugazpo-
wstałych na terenie Królestwa Polskiego – głównie dzi´ki dostawom cementu na
budow´ fortyfikacji Kowna i Osowca oraz dla potrzeb kolejnictwa ju˝ po czterech
latach zacz´łaprzynosiç zyski. Betonnacemencie z „Wysokiej”u˝ywanybył tak˝e
dobudowy fortówwD´blinie,Modlinie iZegrzu,a tak˝edobudowymostów iobiek-
tów kolejowych, kanalizacji oraz wodociàgówwWarszawie i Kijowie.

Wiedza wyprowadzana z praktyki, wsparta pracami badawczymi
naukowców zajmujàcych si´ szeroko rozumianà technologià cementu
i jego zastosowaƒ, owocowała powstawaniem coraz to nowych gatunków
cementu, poszerzajàcych zakres jego stosowania bàdê ulepszajàcych ja-
koÊç dotychczas uzyskiwanych betonów. Cementownia „Goleszów”, która
w 1929 roku na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu dostała
srebrny medal, ju˝ od połowy lat dwudziestych oprócz portland-cementu
produkowała cement wodoszczelny Siccofix, który posłu˝ył m.in. do
wznoszenia zapory wodnej w Poràbce koło K´t i w Wapiennicy koło Biel-
ska. Do budowy zu˝yto 2 000 pociàgów tego cementu.

Wiek XX to czasy zniszczeƒ wojennych i koniecznoÊci szybkiej odbu-
dowy. Ta epoka – jak ˝adna inna w historii – potrzebowała cementu, a wraz
z nim – betonu. Potrzeba zatem wymusiła dynamiczny rozwój bran˝y.
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architekturze beton poczàtkowo traktowano jako szkielet dla
innych materiałów, ale szybko odkryto, ˝e nie warto tego two-
rzywa ukrywaç, gdy˝ daje ono bogate mo˝liwoÊci ekspresji.
DekoracyjnoÊç betonu uzyskiwano w ró˝ny sposób: przez po-

zostawienie go w jego naturalnej formie, zastosowanie koloru poprzez u˝y-
cie barwników nanoszonych na powierzchni´ lub dodawanych do mie-
szanki, przez zastosowanie kolorowych cementów, kolorowego kruszywa,
wykonanie obróbki powierzchni, skuwanie, szlifowanie, spiekanie, u˝ywa-
nie form o dekoracyjnym kształcie. Beton po tysiàcleciach panowania
drewna, kamienia i cegły stał si´ oprócz stali podstawà post´pu myÊli ar-
chitektonicznej. Umo˝liwił rozwini´cie symboliki, metafory i indywidualnoÊci
formy. Stał si´ bazà dla architektury globalnej.

Na co dzieƒ nie zdajemy sobie sprawy, ˝e beton, poprzez swe ró˝nora-
kie zastosowania, to jeden z podstawowych czynników kultury materialnej
współczesnej cywilizacji. Rozglàdajàc si´ wokół dostrzegamy, ˝e beton to kra-
w´˝niki, płyty chodnikowe, place parkingowe, stare bloki mieszkalne, ale po-
dziwiajàc najciekawsze dokonania architektoniczne na ogół zapominamy,
˝e podstawowym tworzywem u˝ytym do ich realizacji te˝ był beton. To
dzi´ki niemu urzeczywistniły si´ architektoniczne projekty Le Corbusiera,
Carla Skarpy, Ricarda Boffila, Tadao Andy. Tak˝e w Polsce jest wiele obiek-
tów wskaujàcych, ˝e beton – wbrew stereotypowym skojarzeniom wywoły-
wanym tym słowem – miał i ma zastosowanie przy powstawaniu nowo-
czesnych, urzekajàcych prostotà lub wyrafinowanà formà, znakomitych
dzieł sztuki in˝ynieryjno-architektonicznej. Oto kilka przykładów.

Powstałàw1913 rokuHal´ LudowàweWrocławiu zaprojektowałMaxBerg.
Stała si´ ona Êwiatowym dokonaniem w zakresie kopuł ˝ebrowych z u˝yciem
˝elazobetonu. Główny pierÊcieƒ kopuły – podstawa latarni –ma 14,4m. Êred-
nicy u dołu – w osiach podpór rozpi´toÊç kopuły wynosi 67,36 m. Była to naj-
wi´kszawówczas rozpi´toÊç osiàgni´taw typie kopułmasywnych.Urzeka do dziÊ
wra˝eniem siły imonumentalizmukonstrukcji. Jakowyjàtkowe osiàgni´cie kon-
strukcyjne i architektoniczne Hala Ludowa, dziÊ zwana Halà Stulecia, została
w roku 2006wpisana na list´ ÂwiatowegoDziedzictwa Kulturalnego i Przyrod-
niczego UNESCO.

Inna wrocławska perła architektury z ˝elbetonu to Hala Targowa. Kon-
strukcj´, zasadniczej cz´Êci hali, oddanej do u˝ytku w 1908 roku stanowi szeÊç
parabolicznych łuków o rozpi´toÊci 19 m i wysokoÊci 20 m. Tak˝e w tej hali
cała ˝elbetowa konstrukcja ma faktur´ deskowania. Mury zewn´trzne wyko-
nane sà z cegły, dlatego dla oglàdajàcego hal´ po raz pierwszy jest sporym za-
skoczeniem ˝elbetowa konstrukcja wn´trza.
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DziÊ beton to podstawa współczesnej

technologii budowlanej, a konstrukcje

˝elbetonowe umo˝liwiajà tworzenie budowli

o imponujàcej wysokoÊci i rozpi´toÊci.
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miana ustroju i wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej
sprawiło, ˝e w architekturze znowu zamiast technologów
pierwszoplanowà rol´ zacz´li odgrywaç architekci, a inwes-
torów, cz´sto bardzo zamo˝nych, nie kr´powały skàpe bud˝ety

i normatywy. Pojawiaç si´ zacz´ło w Polsce wiele obiektów b´dàcych –
zwłaszcza dla ludzi przywykłych do powojennej szarzyzny i monotonii ar-
chitektonicznej – zaskoczeniem przeradzajàcym si´ w zachwyt lub zde-
gustowanie. Wiele współczesnych, znakomitych dokonaƒ polskiej architektury
powstało w technologii betonowej. Oto kilka przykładów:

Jedno z wa˝niejszych wydarzeƒ architektury polskiej przełomu wie-
ków; lepiej – rozpoczynajàcych wiek XXI, co brzmi przyszłoÊciowo, mie-
Êci si´ na peryferyjnej w stosunku do ÊródmieÊcia stolicy, nijakiej w nastroju
i sàsiedztwie ulicy Czerskiej w Warszawie – taka jest siedziba „Agory”. Two-
rzy nowatorski, konsekwentny model otwartej przestrzeni biurowej, wzbo-
gacony ˝ywà roÊlinnoÊcià przestrzeni rekreacyjnej, co powoduje swoiste –
z psychologicznego punktu widzenia – „zmi´kczenie” przestrzeni pracy.
Spotkanie betonu z zielenià roÊlinnà, a wi´c jak˝e ró˝nych Êwiatów tech-
nologii i natury, znalazło w budynku „Agory” integracj´ o nierozdzielnym
charakterze.

Centrum Promocji i Biura Obsługi Klienta TP SA w Lublinie charaktery-
zuje kontrast pionów elewacji szklano-metalowej i poziomów elewacji betono-
wych, który definiuje zró˝nicowanie pomi´dzy elewacjà głównà a pozostałymi.
Proporcje otworów imuru ujawniajà si´ po zapadni´ciu nocy, gdy budynek za-
czyna Êwieciç wewn´trznym blaskiem. Ukazujàce si´ w zewn´trznej, w całoÊci
pokrytej szybami Êcianie, poziome pasy stropów dzielàce przeszklone kondyg-
nacje, pokazujà ich rzeczywistà wysokoÊç.

Budownictwo sakralne jeszcze w czasie poprzedniej formacji ustrojowej,
mimo ró˝norakich przeszkód i administracyjnych ograniczeƒ stawianych in-
westorom, stanowiło dla architektów rewir wolny od schematyzmu blokowisk.
Tak˝e tu beton, zarówno w funkcji konstrukcyjnej, jak i wykoƒczeniowej, zy-
skiwał akceptacj´ i był stosowany z wi´kszym lub mniejszym rozmachem
w architekturze sakralnej. Przykładem, który zyskał trwale miejsce w histo-
rii polskiej architektury powojennej jest krakowski zespół Wy˝szego Semi-
narium Duchownego Zgromadzenia Ksi´˝y Zmartwychwstaƒców.
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en obiekt budowano w latach 1984-93. Przewodnim moty-
wem zespołu jest „Droga Czterech Bram”. W ka˝dej z bram
faktura betonu jest inna i znajduje inne znaczenie. W pierw-
szej – tworzy wizerunek rozerwanych arkad, wychodzàcych

z Ziemi. W drugiej – czysty, dziewiczy beton symbolizuje wn´trze człowieka.
Trzecia brama to przedstawienie stabilnoÊci i ci´˝aru betonu w idàcych ku
Niebu schodach. W Bramie Wiary dopełnia si´ zaÊ sakralizacja betonu. Na-
le˝y jej poszukiwaç w Krzy˝u. Tak˝e zastosowany we wn´trzu seminarium
beton przemawia silnie do ludzi wra˝liwych, którzy potrafià „odczytywaç”
znaki architektury sakralnej. Podobnego formowania surowego betonu jak
w krakowskim Seminarium Ksi´˝y Zmartwychwstaƒców nie znajdzie si´
w ˝adnym z polskich rozwiàzaƒ architektonicznych. Jest to próba jedyna
w swoim rodzaju, zapami´tywalna i bardzo udana.

W nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego beton jest
wszechobecny. Doskonale współgra ze stalà i szkłem.Wszystkie elementy kon-
strukcyjne zostały tu wykonane z ˝elbetu. Betonowe posàgi i kolumny sà nie
tylko wa˝nym elementem wzbogacajàcym architektur´ obiektu. PodkreÊlajà
charakter i znaczenie tego miejsca.

Beton znakomicie sprawdza si´ tak˝e w bardziej „przyziemnych” za-
stosowaniach: mosty, wiadukty, parkingi, ale przede wszystkim drogi. Drogi
betonowe, w stosunku do dróg wykonywanych w technologii bitumicznej, ce-
chujà si´ du˝o wi´kszà trwałoÊcià, niskimi kosztami bie˝àcego utrzymania,
lepszà widocznoÊcià dost´pnoÊcià krajowych surowców, recyklingiem bez-
piecznym dla Êrodowiska. W Europie Zachodniej stosunek wybudowanych
nawierzchni betonowych do asfaltowych stale zmienia si´ na korzyÊç betonu
(w koƒcu lat 90-tych wynosił 62:38).

Betonowe nawierzchnie to nie tylko wi´ksza trwałoÊç autostrad i dróg
szybkiego ruchu. W Polsce zaczyna si´ doceniaç betonowà alternatyw´ dla
bitumicznych nawierzchni dróg lokalnych. Przykładem jest najdłu˝sza be-
tonowa droga lokalna na trasie Ujazd – Zimna Wódka w woj. opolskim.
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tàd natura zjawisk zachodzàcych w procesach jego wyko-
nywania, pomimo zró˝nicowania ich intensywnoÊci, wy-
nikajàcej ze zró˝nicowania składu ró˝nych betonów, jest
taka sama. Pod okreÊleniem „zró˝nicowanie składu” kryje

si´ wieloÊç rodzajów cementu, zwielokrotniona liczbà jego klas, ró˝no-
rodnoÊç stosowanych do betonu kruszyw oraz zmiennoÊç ich cech. Jed-
norodnoÊç technologiczna wykonywania betonu łàczy si´ z technolo-
gicznà uniwersalnoÊcià, bowiem taki sam ciàg technologiczny mo˝e
byç stosowany do wykonywania monolitycznych konstrukcji betono-
wych w budynkach, obiektach in˝ynierskich i infrastrukturze. Opano-
wanie technologii betonu samozag´szczalnego i wprowadzenie go do ofe-
rowanego asortymentu produkcji wytwórni betonu towarowego stworzyło
zupełnie nowà sytuacj´.

Beton współczesny mo˝e byç „krojony na miar´” wymagaƒ stawia-
nych przez projektanta, wykonawc´ i u˝ytkownika konstrukcji betono-
wej. Dzi´ki aktualnym mo˝liwoÊciom kształtowania urabialnoÊci mie-
szanki betonowej, mo˝liwe jest, nieosiàgalne dla innych konstrukcyjnych
materiałów budowlanych, formowanie z betonu monolitycznej kon-
strukcji o dowolnym kształcie i przekrojach. U˝ytecznoÊç technolo-
giczna i techniczna betonu, przy umiarkowanym jego koszcie, spowo-
dowała, ˝e trudno jest znaleêç dziedzin´ budownictwa czy rodzaj obiektów
budowlanych, w których beton nie jest stosowany. Nie do pomini´cia w no-
woczesnej architekturze sà mo˝liwoÊci jednorodnego materiałowo kształ-
towania formy i funkcji obiektu z konstrukcjà i technologià, co nazwaç
mo˝na u˝ytecznoÊcià architektonicznà betonu.

Ciàgły wzrost globalnej wielkoÊci produkcji betonu i powszechnoÊç
jego stosowania powodujà, ˝e pierwszorz´dnego znaczenia nabiera jego
„podatnoÊç” na wymagania wynikajàce z coraz powszechniej akcepto-
wanej strategii zrównowa˝onego rozwoju. W jej realizacji szczególnà rol´
do odegrania ma in˝ynieria, generujàca wzrost ekonomiczny poprzez po-
st´p techniczny. Najbardziej energochłonnym składnikiem betonu jest ce-
ment. Jednak w ciàgu ostatnich 50 lat energochłonnoÊç produkcji klin-
kieru zmniejszyła si´ ponad połow´, przy niemal całkowitym
zredukowaniu emisji pyłów do Êrodowiska. Walorem betonu, z punktu wi-
dzenia efektywnoÊci wykorzystania zasobów naturalnych, jest jego rela-
tywnie wysoka trwałoÊç i wynikajàcy z niej długi okres u˝ytkowania wy-
konywanych z niego obiektów. Mo˝liwy jest prawie całkowity recykling
betonu i pr´tów zbrojeniowych z likwidowanej konstrukcji betonowej.
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ardzo istotnym walorem betonu jest szerokie wykorzystywa-
nie odpadów przemysłowych (popioły lotne, granulowany
˝u˝el hutniczy, pył krzemionkowy) jako wartoÊciowych skład-
ników w produkcji cementu i betonu. Zmniejsza to znaczàco

zu˝ycie energii i surowców naturalnych w produkcji cementu. Beton jest ma-
teriałem ekologicznym – w trakcie jego produkcji, wykorzystania i u˝ytko-
wania konstrukcji nie sà emitowane szkodliwe substancje chemiczne.

Zaletà betonu jest jego dobra izolacyjnoÊç akustyczna, umo˝li-
wiajàca skutecznà ochron´ przed hałasem w budynkach mieszkalnych,
oraz znaczne ograniczenie emisji hałasu i drgaƒ z budynków publicz-
nych i przemysłowych (kina, sale koncertowe, hale sportowe) do oto-
czenia. Istotna, z punktu widzenia bezpieczeƒstwa po˝arowego, jest
niepalnoÊç betonu i jego relatywnie wysoka ognioodpornoÊç, szczegól-
nie gdy jest zmodyfikowany dodatkiem zbrojenia rozproszonego włók-
nami polipropylenowymi.

Beton ma przyszłoÊç – podobnie jak przed tysiàcami lat – w bu-
downictwie. Ale w budownictwie pojmowanym inaczej ni˝ za czasów
rzymskich: budownictwo zrównowa˝one to wznoszenie i u˝ytkowanie
budynków, które powodujà minimalne oddziaływanie na Êrodowisko,
a obiekty mogà byç zmieniane i modyfikowane w czasie okresu ich
u˝ytkowania. Budynki majà byç zdrowe i bezpieczne dla u˝ytkowników,
o długim okresie przydatnoÊci oraz podlegaç na koniec utylizacji.
Oznacza to zasadniczà zmian´ w dotychczasowym pojmowaniu bu-
downictwa, w szczególnoÊci przez projektantów. KoniecznoÊcià jest
projektowanie uwzgl´dniajàce wszystkie fazy istnienia budynku: wzno-
szenia, u˝ytkowania i likwidacji. Taka zmiana wymaga czasu.

ÂwiadomoÊç perspektyw i mo˝liwych działaƒ dostosowujàcych
projektowanie betonu i konstrukcji betonowych do wymagaƒ zrówno-
wa˝onego budownictwa dopiero si´ kształtuje.
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