PRZEMÓWIENIE ANDRZEJA DUDY PREZYDENTA RP
W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI URUCHOMIENIA PIECA ZAWIESINOWEGO
W HUCIE MIEDZI W GŁOGOWIE
Szanowna Pani Minister,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Ekscelencjo, Księże Biskupie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie i Senatorowie,
Panie Wojewodo,
Panie Marszałku,
Panie Prezesie,
Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo Prezesi i Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,
Muszę powiedzieć, że jestem pod wielokrotnym wrażeniem tych wydarzeń, w których
braliśmy dzisiaj udział tutaj u Państwa w Głogowie, w Hucie Miedzi Głogów I.
Te wydarzenia to – po pierwsze – oficjalne otwarcie nowych pieców, absolutnie
najnowocześniejszych na świecie. Ale dla mnie to także wielkie wrażenie, jakie zrobiło na
mnie zaangażowanie Pana Prezesa, Pana Dyrektora i pracowników, z którymi miałem
przyjemność i zaszczyt – chcę to podkreślić – być tam razem także w momencie, w którym
nastąpiło otwarcie pieca.
To ogromne zaangażowanie, zaangażowanie osobiste, pokazuje, że to nie jest tylko praca – to
jest miłość do tego zakładu, do tego przemysłu, do tego zawodu, który się wybrało. Chciałem
ogromnie podziękować za to właśnie, a także za zaproszenie na tę niezwykle ważną dzisiejszą
uroczystość. Jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem na własne oczy to zobaczyć i odczuć.
To zaangażowanie jest czymś porywającym, chciałbym, żebyśmy wszyscy takie
zaangażowanie jako Polacy, jako obywatele naszego kraju, zawsze mieli – jak ta załoga, która
tutaj, w hucie, dokonuje tego wielkiego skoku.
Pan Dyrektor powiedział, że to ważna data dla huty. Szanowni Państwo, myślę, że to jest
ważna data nie tylko dla huty – to jest ważna data dla Głogowa jako miasta i to jest ważna
data dla Polski jako państwa. Ile Głogów miał takich znaczących dat, które pamiętamy,
można wymienić: 1010 rok – pierwszy historyczny zapis o Głogowie w kronice biskupa
Thietmara, czyli Głogów zaistniał na kartach historii jako miasto, o którym możemy dzisiaj
mówić, że jest miastem ponad tysiącletniej historii. Potem dramatyczny 1109 rok i obrona
Głogowa przed niemieckim najazdem cesarza Henryka V – słynna, o której wszystkie polskie
dzieci uczą się w szkole, bo wtedy obrońcy Głogowa poświęcili własne dzieci, żeby obronić
miasto ‒ ale miasto obronili.
To tragedia Głogowa w czasie II wojny światowej, gdy został on praktycznie zrównany z
ziemią. To następna data, także niezwykle ważna dla tego zniszczonego po wojnie Głogowa,
który z trudem się odbudowywał, a w zasadzie odbudowuje się do dzisiaj, czyli moment, w
którym zostały przez polskich geologów odkryte pokłady miedzi w tym, co dzisiaj nazywamy
Zagłębiem Legnicko-Głogowskim. To potem wspomniany przez Pana Dyrektora 1971 rok,
gdy zostaje otwarta huta, jeszcze na starych piecach, szybowych, które właśnie niedawno tu
zlikwidowano. Ta właśnie huta – Głogów I. Potem powstaje Głogów II, w 1978 roku, już z
pierwszym piecem zawiesinowym.

I od tamtego czasu to właśnie dziś jest kolejny przełom dla huty, dla Głogowa, dla KGHM-u,
dla Polski. Instalacja, jakiej drugiej w świecie nie ma. Bo nie ma drugiej tak wielkiej instalacji
pieca zawiesinowego i elektrycznego nigdzie – są, ale są to instalacje mniejsze w dwóch
innych krajach poza Polską. Ta jest największa, najbardziej spektakularna. Ona przesuwa i
hutę, i KGHM w inną przestrzeń, jeżeli chodzi o zdolności produkcyjne, a także jeżeli chodzi
o to, co dzisiaj jest tak niezwykle ważne: o zapewnienie zrównoważonego rozwoju, gdzie
niezwykle istotnym elementem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń nie tylko tych
elementów przemysłowych i produkcyjnych, ale zachowanie dla przyszłych pokoleń także i
środowiska naturalnego.
Ta niezwykle nowoczesna instalacja praktycznie 10-krotnie ogranicza emisję pyłów w
stosunku do tego, co do tej pory było w piecach szybowych. Jeżeli zsumujemy i porównamy
jej bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego w porównaniu z tym, co było do tej pory, to –
jak Pan Dyrektor mi dzisiaj powiedział – mniej więcej pięciokrotnie poprawia się
ekologiczność tych instalacji wytopu miedzi w stosunku do tego, co było niedawno. Wszyscy
wiemy, jak trudna jest dzisiaj sytuacja w wielu miastach, gdzie jest zapylenie, które szkodzi
ludziom, które powoduje także i śmierć. Nowoczesna instalacja także i pod tym względem
dokonuje skokowego kroku naprzód.
Szanowni Państwo, ale jest jeszcze jedna rzecz ogromnie, ogromnie ważna: chcemy, żeby
Polska była państwem silnym, chcemy, żeby Polska była państwem zamożnym, dostatnim.
Zamożność i dostatniość tych państw, które już ją osiągnęły, opiera się na własnym, mocno
osadzonym przemyśle, który zarazem jest w stanie generować innowacyjność, który przynosi
wysoki dochód państwu. Takim właśnie przemysłem jest Polska Miedź, a dowodem na to, iż
jest ona przemysłem rozwijającym się, iż jest ona przemysłem o niezwykłych ambicjach, o
ambicjach o charakterze światowym, jest ta właśnie instalacja, która powstała u nas, w
Głogowie, w Polsce. Ogromnie za to dziękuję. To jest właśnie to, czego Polska, polska
gospodarka i polskie społeczeństwo niezwykle potrzebują.
Jeszcze raz, dziękując za zaproszenie, za możliwość bycia z Państwem w tym niezwykle
ważnym dniu, chciałem z całego serca pogratulować całej Grupie KGHM, chciałem
pogratulować wszystkim pracownikom, bo to, co mamy tutaj w hucie, to jest koniec
wielkiego procesu, jaki prowadzi KGHM, poczynając od wydobycia. Więc ten dzisiejszy
sukces otwarcia ‒ w bardzo krótkim czasie – tej niesamowitej instalacji jest także sukcesem
tych górników, którzy polską miedź wydobywają, jest sukcesem wszystkich tych, którzy przy
tym współpracują, jest sukcesem każdej dłoni, która dokłada się do tego procesu.
Bardzo serdecznie za to dziękuję i z całego serca Państwu gratuluję. Ja jestem dumny, więc
wyobrażam sobie, jak Państwo muszą być dumni! Jestem ogromnie szczęśliwy i życzę
Państwu wszystkim powodzenia, życzę sukcesów KGHM-owi, życzę także osobistego i
zawodowego sukcesu każdemu z Państwa.
Dziękuję.
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