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Życzenia na ręce dyrektora Michała Topolnickiego od zarządu Stowarzyszenia  
z prezesem prof. Zbigniewem Śmieszkiem…

Uczestnicy jubileuszowej konferencji – prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza zakładów przemysłu metali nieżelaznych, zaplecza badawczo-rozwojowego, uczelni wyższych, działacze organizacji inżynierskiej i zaproszeni goście z kraju i zagranicy. 

… zarządu i dyrekcji Biprometu z prezesem Dariuszem Kubiakiem  
i wiceprezes Marią Sowiak…

… kadry kierowniczej Grupy Impexmetal z wiceprezes spółki Małgorzatą Iwanejko 
 i przewodniczącym rad nadzorczych Arkadiuszem Krężlem.

Prof. Zbigniew Śmieszek wita  
przybyłych na konferencję.

Pamiątkowe zdjęcie uhonorowanych Statuetkami Hutnika.

Gratulacje z okazji jubileuszu składają – prezes Józef Siwiec  
i wiceprezes Marian Darłak (ZM „Ropczyce”)…

… prezes Adam Czech (Hermex)… … dyrekcja Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych 
 z dyrektor dr inż. Barbarą Juszczyk…

… dziekan prof. Tadeusz Knych i prodziekan prof. Beata Smyrak  
(Wydział Metali Nieżelaznych AGH)…

… p.o. dyrektora legnickiego oddziału IMN  
Arkadiusz Szpakowski…

… prezes Marek Urbaniak (ZUW Urbex)  
i Roman Urbanowicz (HPR Legnica)

Wiceprezes KGHM Adam Bugajczuk i dyrektor  
Huty Medzi Legnica Michał Topolnicki otwierają obrady. 

Srebrne Statuetki Hutnika dla dyrektorów  
Jerzego Stangreta i Michała Topolnickiego…

Platynowa Odznaka stowarzyszenia
dla Jana Maślanki…

…Miedziane dla Jana Antczaka  
i Daniela Wiśniewskiego.

… Złote dla Jerzego Lisaka  
i Piotra Kucharskiego. 

Prof. Zbigniew Śmieszek zwracając 
się do przedstawicieli huty – jubilat-
ki, jej kadry kierowniczej i wszystkich 
uczestników konferencji podkreślił 
jej szczególny wymiar z uwagi na na-
rodziny polskiego hutnictwa miedzi, 
które obecnie posiada rangę światową. 
Co jest rezultatem rozwoju przemysłu 
miedziowego, górnictwa i przeróbki 
rud miedzi w naszym kraju.

Jubileusz możemy obchodzić w sy-
tuacji pełnego uznania dla działal-
ności Polskiej Miedzi i Huty Miedzi 
„Legnica”. Co ma wiele przyczyn 
i wynika z realizacji przez KGHM 
nowej strategii zrównoważonego 
rozwoju, dobrych wyników ekono-
micznych, realizacji programów 
inwestycyjnych oraz realizacji pro-
jektów badawczych krajowych i eu-
ropejskich, w tym wspólnie z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju 
z inicjatywy Instytutu Metali Nie-
żelaznych i Cuprum projektu sek-
torowego „Zrównoważony rozwój 
przemysłu metali nieżelaznych z wy-
korzystaniem innowacyjnych techno-
logii”, co jakże jest spójne z ogólno-
europejskim ukierunkowaniem na 
innowacyjność w obszarze surowców 
mineralnych, metalurgii, przeróbki 
rud, recyklingu i nowych materiałów 
– mówił prof. Zbigniew Śmieszek.

Powstanie przed 65 laty Huty 
Miedzi „Legnica” nie było związane 
z odkryciem nowych złóż rud miedzi 
na Dolnym Śląsku, ale ze starymi, 
niewielkimi zasobami kopalń Kon-
rad i Lena. Trzeba jednak podkre-
ślić trafność wyboru technologii dla 
tej pierwszej huty miedzi – procesu 
szybowego, jako najbardziej odpo-
wiedniej do charakterystyki pol-
skich koncentratów miedziowych. 
Choć proponowano alternatywne 
technologie pieca płomiennego, 
a także pieca elektrycznego. By-
łoby to wielkim błędem z licznymi 
konsekwencjami, o czym świadczą 
doświadczenia światowe w zakresie 
tych technologii, które w zasadzie 
nie są już stosowane.

Proces szybowy z otrzymywaniem 
kamienia miedziowego cechuje się 
stabilnością produkcji, dobrymi 
uzyskami miedzi i metali towarzy-
szących jak srebro, ołów i wykorzy-
staniem węgla organicznego jako 
paliwa. Posiada natomiast istotnie 
słabe strony głównie związane z wy-
mogiem brykietowania koncentratów 
miedziowych i ochrony środowiska 
– niepełnym odzyskiem siarki, mo-
krym odpylaniem gazów, trudnym 
przerobem szlamów z odpylania.

Aktualnie Huta Miedzi „Legnica” 
znajduje się w okresie przełomowym 
dla swojej przyszłości. Realizowany 
program inwestycyjny objął budowę 
odrębnej instalacji przerobu złomów 
miedziowych, a mam nadzieję wkrótce 
złomów elektrycznych i elektronicz-
nych. W ten sposób huta może dołą-
czyć do grona tych hut europejskich, 
które specjalizują się w przerobie zło-
mów miedziowych takich jak Lünen-
-Aurubis, Hoboken-Umicore, Rön-
nskär-Boliden, Metallochimique czy 
Brixlegg – kontynuował profesor.

Przerób coraz bardziej wielometa-
licznych złomów miedziowych nie jest 
sprawą prostą, wymaga stosowania wie-
loetapowego procesu produkcji, a jedno-
cześnie cechuje się wysoką efektywnością 
ekonomiczną, co stanowi uzasadnienie 
rozbudowy Huty Miedzi „Legnica” jako 
huty złomowej, a jednocześnie hybrydo-
wej przerabiającej koncentraty miedzio-
we. Godnym podkreśleniem jest wysoki 
poziom technologiczny, techniczny i or-
ganizacyjny jakim cechuje się huta także 
w zakresie produkcji wlewków miedzio-
wych i rafinacji ołowiu, w czym podsta-
wową rolę odgrywa kadra kierownicza, 
inżynieryjno-techniczna i ekonomiczna.

W związku z jubileuszem prof. Zbi-
gniew Śmieszek w imieniu Stowarzy-
szenia przekazał na ręce dyrektora 
huty Michała Topolnickiego serdeczne 
gratulacje dla wszystkich pracowników 
zakładu z życzeniami wielu osiągnięć 
i dalszych sukcesów, zrealizowania 
wszystkich zamierzeń, które pozwolą na 
rozwój huty i stworzenie perspektywy 
wieloletniej działalności w przyszłości.

Jako prezes SITMN podkreślił za-
dziwiający rozwój Koła Stowarzysze-
nia pod przewodnictwem poprzed-
niego jego prezesa Jerzego Stangreta 
i obecnego Jana Antczaka, którego 
działalność ma na celu rozwój przed-
siębiorstwa przy harmonijnej współ-
pracy z jego kierownictwem.

Prof. Zbigniew Śmieszek wspo-
mniał, że Huta Miedzi „Legnica” była 
pierwszym zakładem, z którym zetknął 
się w 1959 roku rozpoczynając pracę 
jako główny inżynier ochrony środo-
wiska Zjednoczenia Górniczo-Hutni-
czego Metali Nieżelaznych. Wówczas 

produkowała 10 tys. ton miedzi rocz-
nie i przez wielu było to uznawane za 
kres jej możliwości wytwórczych. Dziś 
produkuje ponad 100 tys. ton. W tam-
tym czasie na skutek wybuchu pożaru 
w elektrofiltrze suchym instalacji pie-
ców szybowych podjęto decyzję o za-
stosowaniu mokrego odpylania gazów.

Prezes SITMN podkreślił, że w kon-
ferencji biorą udział przedstawiciele 
kierownictwa KGHM Polska Miedź 
S.A. i jego oddziałów, prezesi i dyrekto-
rzy wielu przedsiębiorstw, przedstawi-
ciele nauki, grono czołowych przedsta-
wicieli przemysłu metali nieżelaznych 
i przedsiębiorstw z nim współpracu-
jących, prezesi i przedstawiciele Kół 
SITMN oraz goście zagraniczni.

W gronie serdecznie powitanych 
byli m.in. wiceprezes zarządu KGHM 
Adam Bugajczuk i dyrektorzy Woj-
ciech Chojnacki i Wojciech Boczar, 
dyrektor Huty Miedzi „Legnica” 
Michał Topolniki i dyrektorzy Ma-
rek Rybacki i Grzegorz Babiarczyk, 
dyrektor Huty Miedzi „Głogów” 
Leszek Garycki i dyrektor Jarosław 
Musiał, dyrektor Huty Miedzi „Ce-
dynia” Ryszard Jaśkowski i dyrektor 
Piotr Kwapisiński, prezes Biprome-

tu Dariusz Kubiak i wiceprezes Ma-
ria Sowiak, wybitni specjaliści firm 
zagranicznych: Andreas Filzweiser 
– Mettop, Marcin Kalembka – Mes-
ser, Stefan Konetschnik – Urban 
Gold, Matti Lartinkari – Outotec.

Prof. Zbigniew Śmieszek powitał 
następnie liczne grono przedstawicieli 
nauki m.in.: dziekana Wydziału Me-
tali Nieżelaznych AGH prof. dr hab. 
inż. Tadeusza Knycha i prodziekan 
prof. Beatę Smyrak, dyrektor Sieci 

Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Me-
tali Nieżelaznych dr inż. Barbarę Jusz-
czyk, pełniącego obowiązki dyrektora 
Oddziału IMN w Legnicy Arkadiusza 
Szpakowskiego, dyrektorów i prezesów 
firm Grupy Impexmetal z wiceprezes 

Małgorzatą Iwanejko i przewodniczą-
cym rad nadzorczych Arkadiuszem 
Krążlem, prezesa AMK Kraków Alek-
sandra Balcera, prezesa Zakładów Ma-
gnezytowych „Ropczyce” Józefa Siwca 
i wiceprezesa Mariana Darłaka, pre-
zesa Hermexu Adama Czecha, preze-
sa Baterpolu Andrzeja Łatkę, prezesa 
ZM Silesia Roberta Mola, prezesa WM 
„Dziedzice” Mariusza Mańdoka.

W gronie witanych byli członkowie 
zarządu SITMN – Prezes Honorowy 
dr inż. Józef Zbigniew Szymański, wi-
ceprezesi: prof. Wacław Muzykiewicz, 
Leszek Stencel, Zbigniew Gostyński, 
prezesi Kół: Jan Antczak – Huta Mie-
dzi „Legnica”, Maciej Łaszkiewicz 
– Huta Miedzi „Głogów”, Beata Cwo-
lek – IMN, Halina Nowotna-Benetkie-
wicz – Huta Miedzi „Cedynia”, Stani-
sław Pawlicha – ZM Silesia.

Otwierając obrady wiceprezes 
KGHM ds. rozwoju Adam Bugajczuk 
serdecznie podziękował Stowarzysze-
niu, że doceniło jubileusz legnickiej 
huty i dokonania ostatniego okresu 
organizując poświęconą jej konfe-
rencję z udziałem tak znakomitego 
grona uczestników, specjalistów i na-
ukowców, by rozważać najważniejsze 
problemy działalności i rozwoju huty. 

Życzę owocnych obrad, interesujących 
prezentacji i dyskusji, wymiany myśli 
i doświadczeń.

Historię huty jubilatki zaprezentował 
jej dyrektor Michał Topolnicki, który 
przypomniał, że budowa 65 lat temu 
Huty Miedzi „Legnica” nie była związa-
na z odkryciem nowych złóż rud miedzi, 
ale starymi zasobami kopalń Konrad 
i Lena, które bezpośrednio po zakoń-
czeniu wojny próbowano przywrócić do 
eksploatacji. Decyzja o budowie Huty 
Miedzi „Legnica” zapadła de facto 27 
kwietnia 1951 roku, gdy ukazało się Za-
rządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego 
w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa 

państwowego pod nazwą „Legnickie 
Zakłady Metalurgiczne w budowie”. 
Budowę rozpoczęto w styczniu 1952 
roku od przygotowań infrastruktury. 
24 grudnia 1953 roku nastąpił pierwszy 
wytop miedzi z pieca płomiennego i ten 
fakt został uznany za początek huty. 
Przy powstaniu Huty Miedzi „Legni-
ca” kluczową rolę spełniły: Biuro Pro-
jektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

Bipromet w Katowicach, Instytut Me-
tali Nieżelaznych w Gliwicach, Wydział 
Badawczo-Doświadczalny Huty Mie-
dzi „Legnica”, Zakłady Remontowo-
-Montażowe Montomet w Piekarach 
Śląskich, Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie.

Generalnie rozwój legnickiej huty 
można podzielić na kilka okresów: lata 
1953-1958 – rafinacja ogniwa i elektro-
lityczna, 1959-1969 – uruchomienie peł-
nego cyklu przerobowego i rozwój pro-
dukcji, 1970-1985 – ekstensywny rozwój, 
od 1986 roku adaptacja do warunków 
rynkowych i światowych standardów.

Przypomnijmy, że w lipcu 1970 roku 
huta weszła w skład Kombinatu Górni-
czo-Hutniczego Miedzi. Od tego czasu 

jej modernizacja stała się procesem 
ciągłym, dostosowanym do postępu 
technologicznego i środowiskowego. 
W 2006 roku uruchomiona została 
w niej najnowocześniejsza w kraju rafi-
neria ołowiu, a w 2014 instalacja odzy-
sku renu z kwasu płuczkowego. Ostatni 
okres jest przełomowy dla legnickiej 
huty i jej przyszłości.

W 2017 roku zarząd KGHM 
Polska Miedź S.A. podjął decyzję 
o budowie pieca Wychylno-Topiel-
no-Rafinacyjnego (WTR) do prze-
robu złomów. Aktualnie inwestycja 
znajduje się na finiszu. Przyniesie 
ona zmianę technologii i zwiększe-

nie mocy wytwór-
czych, zapew-
niając hutnikom 
pracę na następne 
dziesięciolecia.

„ M e t a l u r g i a 
miedzi w Polsce” 
to pierwsza pre-
zentacja konferen-
cji przygotowana 
przez pracowni-
ków Instytutu Me-
tali Nieżelaznych: 
Grzegorza Kraw-
ca, Piotra Madeja 
i Tomasza Saka 
omawiająca roz-
wój metalurgii 
miedzi i jej proce-
sy w naszym kraju, 
w czym tak waż-
na rola przypadła 

w udziale legnickiej hucie.
Miłym akcentem pierwszego dnia 

obrad konferencji było uhonorowa-
nie pracowników huty-jubilatki od-
znakami i statuetkami SITMN, które 
wręczyli: prezes Stowarzyszenia prof. 
Zbigniew Śmieszek, Prezes Honorowy 
dr inż. Józef Zbigniew Szymański, wi-
ceprezes prof. Wacław Muzykiewicz.

Jak poinformowała dyrektor 
biura SITMN Maria Grzesik Pla-
tynową Odznakę SITMN otrzyma-
li: Jan Maślanka i Jacek Nowak, 
Złotą Odznakę SITMN – Andrzej 
Czubak, Krzysztof Król, Piotr Ku-
charski i Jerzy Lisak, zaś Srebrną 
Odznakę SITMN – Grzegorz Ba-
biarczyk, Anna Furtak, Jędrzej 
Kantor, Jarosław Pastuszek, Mi-
rosława Półtorak, Andrzej Tkacz, 
Grzegorz Woźnik.

Srebrnymi Statuetkami Hutnika 
uhonorowano w kategorii Sztuka Me-
nedżerska: Lucjana Ciszewskiego, 
Jerzego Stangreta, Michała Topolnic-
kiego, a miedzianymi w kategorii inży-
nierska kreatywność: Jana Antczaka, 
Huberta Bebla, Mariusza Horbalę 
i Tadeusza Fuska, zaś w kategorii pra-
ca społeczna Daniela Wiśniewskiego.

Następnie na ręce dyrektorów Huty 
Miedzi „Legnica” Michała Topolnic-
kiego, Marka Rybackiego i Grzegorza 
Babiarczyka uczestnicy konferencji 
przekazali serdeczne gratulacje i naj-
lepsze życzenia. 

Pierwszego dnia konferencji odby-
ło się także spotkanie Klubu Mene-
dżera Przemysłu Metali Nieżelaznych 
i tradycyjna uroczysta kolacja z mu-
zyką. Po pracowitym dniu relaks jest 
bardzo na czasie.

W drugim dniu obrad uczestnicy wy-
słuchali 10 prezentacji dotyczących głów-
nie wyzwań dla Huty Miedzi „Legnica”, 
jej technologii i perspektyw przyszłości.

Główny technolog huty Jerzy Lisak 
zaprezentował „Piece szybowe – uni-
wersalność i ekonomika produkcji mie-
dzi”. Przypomniał dyskusje poprzedza-
jące wybór technologii pieca szybowego 
dla powstającej huty i trafność, jak się 
okazało tego wyboru. Podkreślił, że 
piec szybowy, podobnie jak silnik spa-
linowy podlegał udoskonaleniom przy 
zachowaniu niezmiennej zasady działa-
nia, a stawiane cele były również zbież-
ne: jak najmniej szkodzić środowisku, 
optymalnie wykorzystywać przetwa-
rzany wsad i pracować niezawodnie, 
będąc przyjaznym dla operatora. Takie 
obrazowe porównanie pozwala na zro-
zumienie istoty udoskonaleń, które są 
efektem wieloletnich działań.

Dzisiejszy piec emituje do atmosfery 
głównie parę wodną, a to dzięki podej-
mowanym przez lata staraniom ukierun-
kowanym na ochronę środowiska. Do 
najważniejszych należały: modernizacja 
suchej oczyszczalni gazów, budowa mo-
krej oczyszczalni gazów, dopalanie gazów 
w kotłach elektrociepłowni, zabudowa 
elektrofiltrów na elektrociepłowni, zabu-
dowa instalacji oczyszczania spalin.

Dla uzmysłowienia skali postępu w za-
kresie emisji pyłów podajmy, że w latach 
1980-1985 roczna emisja pyłów do atmos-
fery z pieca szybowego wynosiła 14 do 16 
tysięcy ton, gdy obecnie całkowita z huty 
wynosi około 5,6 tony na rok.

Jerzy Lisak zaprezentował niektóre 
parametry dowodzące nowoczesności 
pieca szybowego w zakresie przetwa-
rzania materiałów, co dowodzi zupełnie 
nowej funkcji tego pieca, zużycia koksu, 
automatyzacji wszystkich procesów pie-
ca szybowego. Podkreślił w jego dosko-
naleniu rolę pracowników IMN, AGH, 
Biprometu, Politechniki Wrocławskiej, 
Energomontażu i innych firm i instytucji.

„Piec WTR – zwiększenie produkcji 
miedzi w Hucie Miedzi Legnica” to ty-
tuł kolejnej prezentacji o wyjątkowym 
znaczeniu z uwagi na przełomowy 
charakter dobiegającej właśnie końca 
realizacji inwestycji. Przypomnijmy 
zatem kilka faktów. Otóż we wrześniu 
2016 roku Huta Miedzi „Legnica” zło-
żyła projekt „Zwiększenie zdolności 
produkcyjnych do 160 tys. ton miedzi 
katodowej rocznie w Oddziale Huta 
Miedzi Legnica”. Przewidziano w nim 
budowę pieca WTR oraz moderniza-
cję wydziału elektrorafinacji poprzez 
konwersję na technologię bezpodkła-
dową. W lutym 2017 zapadła decyzja 
zarządu KGHM o realizacji projektu, 
w marcu i kwietniu tegoż roku podpi-
sane zostały umowy na dostawy urzą-
dzeń. Aktualnie inwestycja jest na fini-
szu, trwają ostatnie przygotowania do 
jej uruchomienia.

Grzegorz Zbiński zaprezentował 
uczestnikom konferencji film obrazu-
jący imponujące tempo i determinację 
realizatorów inwestycji, a Sławomir 
Czatrowski filmową wycieczkę po no-

wych obiektach. Było naprawdę 
co podziwiać.

Kolejne prezentacje drugiego 
dnia obrad dotyczyły wielu istot-
nych problemów produkcji i prze-
twórstwa miedzi oraz zagadnień 
z nimi związanych. W trzecim 
dniu odbyła się wycieczka do Huty 
Szkła Julia w Piechowicach zaś 
zarząd SITMN na swoim posie-
dzeniu zatwierdził sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok.

Słowa uznania należą się or-
ganizatorom konferencji, ich 
umiejętności łączenia części me-
rytorycznej spotkania z przedsię-
wzięciami integrującymi środowi-
sko kadry metali nieżelaznych.

Relacja: Edward Szwagierczak
Zdjęcia: Przemysław Szwagierczak 

Z okazji 65 lecia Huty Miedzi „Legnica” Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Metali Nieżelaznych zorganizowało w dniach 
22-24 maja 2019 roku w Karpaczu 199 Kwartalną Konferencję 
Naukowo-Techniczną z udziałem bardzo licznego grona przed-
stawicieli świata przemysłu i nauki oraz gości zagranicznych. To 
wyjątkowy jubileusz, gdyż z datą narodzin huty wiąże się początek 
polskiego hutnictwa miedzi. Konferencja zaczęła się od zwiedze-
nia huty i jej realizowanych inwestycji, które wzbudziły ogromne 
zainteresowanie uczestników z uwagi na ich  wielkość i poziom 
nowoczesności. Otwarcia obrad w Karpaczu dokonali: prezes 
SITMN prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, wiceprezes KGHM ds. 
rozwoju Adam Bugajczuk i dyrektor huty  Michał Topolnicki.


