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Podczas uroczystosci prof. Józef Kuczmaszewski otrzymal
Medal Prezydenta Miasta Lublin "w uznaniu zaslug wniesionych dla Miasta Lublin oraz doceniajac
woju szkolnictwa wyzszego".

prace na rzecz roz-

Inzynierem jest ten, kto potrafi umiejetnie ocenic zastany
stan techniki i technologii i zaproponowac jego ulepszenie.
Te umiejetnosc oceni I najlepiej amerykanski noblista Prigorin, który ponad pól wieku temu wyrazi I swoje przekonanie,
iz nasza cywilizacja osiagnela poziom, w którym znakomicie
umie dzielic' na frakLje i fraktale; tragedia jest, iz nie umie
ich potem pozbierac do kupy.
Zadaniem waszej generacji

musi byc poza umiejetnoscia

wytwarzania tych elementów, równiez i przede wszystkim
umiejetnosc zebrania ich do kupy, czyli polaczenia w nowe,
koherentne systemy techniczne i technologiczne,
a w naszym dzisiejszym wyzwaniu w multi-funkcjonalne
systemy energetyczne.
To beda te wasze materialne pomniki Wlasnej Satysfakcji.
Kazdy Wasz projekt winien wnosic nowe elementy inzynierskie, a zapytanie: A gdzie to bylo zastosowane/zrobione
wczesniej? powinniscie odebrac jako obelge obrazajaca wa-

*
Uroczystosc zakonczy I wyklad inauguracyjny
prof. Bohdana Zakiewicza pl. "Czysta energia dla Lublina i Lubelszczyzny".
Szanowni Panstwo!
Pozwólcie

Panstwo,

iz mój referat zadedykuje

przede

wszystkim mlodym Paniom i Panom, przyszlym inzynierom, którzy obrali zawód Inzyniera, byc moze nawet nie
uswiadamiajac sobie, jakie niesie on zobowiazania do splacenia Rodzicom, Uczelni i Spoleczenstwu.
Jest to zawód konkretu, wymagajacy uporczywosci i wytrwalosci w walce z przeciwnosciami,
ignorantami i biurokratami Uak to slusznie zauwazyl b. Prezydent Stanów Zjednoczonych Calvin Coolidge 1923-1929). Jest to ponadto zawód, o którym mysli sie przy stole, we snie, w podrózy i na
randce, 24 godziny na dobe, wymagajacy wytrwalosci i wyrozumialosci równiez od partnera zyciowego.
Drodzy, Mlodzi wiekiem, przyszli inzynierowie,

udowod-

niliscie swoja dojrzalosc wyborem tego trudnego zawodu
zrozumieniem, iz jest on podstawa naszej cywilizacji, dobrobytu i bezpieczenstwa.
INZYNIER - to brzmi dumnie, ale i odpowiedzialnie;

i

oznacza przynaleznosc do elity intelektualnej spoleczenstwa,
jednakze pod warunkiem tworzenia nowych horyzontów zycia tegoz spoleczenstwa, zgodnie z wezwaniem poety: macie
po zycie siegac nowe, a nie w uwiedlych laurów lisc Z uporem stroic glowe.
Niczemu lepiej nie mozna przypisac tego wezwania poety jak powolaniu inzynierskiemu.
Tak, prosze Panstwa, bo inzynier to powolanie, to sprzezenie talentów do majsterkowania z wizja poprawy swiata:
i cywilizacji. Jest ono poparte sentencja wpisana do paszportu kazdego obywatela amerykanskiego:
Kazda generacja jest zobowiazana do poznania nowych swiatów
spojrzenia na nie Z wyzszego poziomu. anizeli poziom poprzedniej generacji.
Ta sentencja i idea stala sie kamieniem wegielnym rozwoju cywilizacji i potegi Stanów Zjednoczonych. Ziscila sie ona
dosadnie w zyciu przyziemnym i w przestworzach.

i

sza inteligencje inzynierska. Do powielania sluza rzemieslnicy i misjonarze finansowi w swoich swiatyniach spekulacji finansowych. Wy, INZYNIEROWIE, macie tworzyc! I to
tworzyc znacznie lepiej niz nasze generacje niszczone najezdzcami i okupantami.
Pamietajcie, iz od Was zalezy, abyscie dolaczyli do swiatowej elity polskich i polskiego pochodzenia inzynierów i naukowców technologicznych, którzy wspóltworzyli cywilizacje swiata przez wszystkie wieki, na wszystkich kontynentach i byli zawsze najlepszymi. Swiatowa lista, która powinniscie powiekszyc, liczy kilkanascie tysiecy Polaków i polskiego pochodzenia specjalistów - glównie inzynierów. Jest
to Zlota Ksiega Rycerzy Cywilizacji.
Prosze ... , przyznajcie mi racje i przyrzeknijcie, iz chcecie dzialac podobnie.

*

Pozwólcie mi teraz uchylic pokrywe

tanie sie z róznymi koncepcjami strategii energetycznej dla
naszego spoleczenstwa
przy równoczesnym
ignorowaniu
wszystkiego, co mogloby zapachnac swiezoscia i nowym
zywotem.
Prosze Panstwa, kamieniem wegielnym dobrobytu, stabilnosci naszego srodka platniczego, bezpieczenstwa i Niepodleglosci Rzeczypospolitej Polskiej jest madra, tania, nieskorumpowana, krajowa energetyka oparta na naszych wlasnych
zasobach energetycznych i dobrych technologiach.
Wszelkie matactwa, okrazenia i pomniejszania tej wrecz
trywialnej rzeczywistosci, stwierdzeniami:
Wiemy, ze kopalnie tradycyjne maja policzone lata egzystencji, ale Nie mamy (oni nie maja - kto SA ci ONI?) doswiadczenia w metodach siegniecia po glebsze poziomy weglonosne. Mamy za to doswiadczenie
zakladów w oparciu o nieistniejacy

w budowie nuklearnych
w Polsce uran nieist-

i

niejace zabezpieczenia, brak praktyki obchodzenia sie Z radioaktywnoscia
nieistniejacych specjalistów. A swiatu koncza sie zasoby uranu za 40 lat, ale oni nie placza·
Nie mamy po co popierac jakichs tam oszolomów. którzy

i

prac ku wydobyciu ciepla geotermicznego.
chca stwarzac
przekonanie o tym. iz takie zasoby ciepla istnieja·
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"Puszki Pandory",

jaka Wy powinniscie otworzyc do konca i ujarzmic jej zawarto~c dla konkretnego dobra naszego kraju. Jest nia mio-
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Jestesmy

otoczeni

"energetycznymi"

przyjaciólmi,

któ-

rzy zawsze przyjda nam z gaz-rurkowa pomoca, jak to wykazalo ostatnie 90 lat naszej egzystencji.
Odkladajac ponure zarty na bok, oczywistym jest, iz istnieje pilna potrzeba wytworzenia przestrzeni przetargowej
dla obrotu nosnikami energii. Tego wymaga nowoczesnosc
gospodarcza, jednak aby to bylo pozbawione grozby przymusu i szantazu, obie strony musza dysponowac wlasnym
potencjalem.
Ten potencjal, WY mlodzi inzynierowie, musicie wytworzyc w oparciu o nasze polskie zasoby energetyczne i juz istniejace rozwiazania technologiczne i ekonomiczne, oraz nadal je ulepszac.
Oto pole do popisu dla Was!
Grupa specjalistów naszej firmy w ostatnich 35 latach wypracowala w Polsce, Anglii i USA szereg metod reprezentujacych Pro-ekologiczne Górnictwo przy uzyciu wielorakich
technik wiertniczych dla wydobycia i przetworzenia mineralów bezposrednio w zlozach, w tym przede wszystkim wegla, ciezkiej ropy, lignitów, gazu metanowego i siarki. Opanowane przez nas techniki i technologie umozliwiaja odblokowanie i eksploatacje zlóz dotychczas niedostepnych, porzuconych lub nieekonomicznych,
oraz nadanie nowej wartosci tym zlozom, z równoczesnym przekwalifikowaniem ich
zasobów z poza-bilansowych na zasoby bilansowe.
Chcemy nagromadzona
wiedze, patenty, kwalifikacje i wysoko nagradzane
doswiadczenie swiatowe wniesc
do programów ulepszania gospodarki polskiej, zaczynajac
od slaskiego i lubelskiego wegla bitumicznego, a takze dolnoslaskiego wegla brunatnego.
Chcemy, aby nasze dokonania inicjacyjne na Slasku
i w województwie lubelskim, staly sie zródlem wielkich
dochodów dla Polski, wizytówka nowoczesnej mysli technicznej i gospodarczej, oraz nowej kultury górniczej i energetycznej.
Chcemy poczatkowo, w sposób nowoczesny, uruchomic
produkcje czystej i taniej energii elektrycznej w znaczacych
ilosciach ze slaskich zasobów energii weglowej i geotermicznej, z obszaru naszej koncesji w rejonie Jastrzebia Zdroju.
Równoczesnie chcemy ten sam program zastosowac dla Zaglebia Lubelskiego.
Chcemy w podziemnych komorach poprocesowych ulokowac i zutylizowac duze ilosci odpadów górniczych, przemyslowych, komunalnych i rolniczych Slaska, a takze zutylizowac niewykorzystane (niesprzedane) ilosci dwutlenku
wegla z wielu przemyslów dla stabilizacji podsadzek w komorach-wyrobiskach
górniczych oraz dla wydobycia duzych
ilosci ciezkiej ropy na Podkarpaciu.
Dla programu jw. oraz dla dalszej rozbudowy

potrzeba

jako wsad do reaktorów wodorowych "Hepeastus". Masowa produkcja docelowa z jednej kopalni otworowej i systemu SDS: 1,000,000,000 m3 gazu syntezowego lub wodoru na rok. oraz taniej produkcji pary energetycznej dla
generatorów elektrycznych o mocy 250 MW.
2. Przemysl Siarkowy: 2 kopalnie siarki: Basznia 11 i Machów II z zakladami przeróbczymi siarki na materialy budowlane SuiRock (tanie i trwale drogi przede wszystkim)
i nawozy multimineralne polaczone z bionawozami huminowymi z wegla brunatnego: SulNutrient (ponizej Program 4). Produkcja decelowa z dwóch kopaln przy pomocy systemu SDS: 2,000,000 ton na rok siarki krystalicznej.
UWAGA:
mocniejszy

Siarka przetworzona

na cement,

od cementu Portlandzkiego,

potrzebnej energii i tylez emisji cal'
na nawóz zwieksza plony minimum
zwieksza proces fotosyntezy
Technologie patentowane

trzykrotnie

eliminuje 4/5 ilosci
Siarka przetworzona
dwukrotnie i o tylez

i produkcji Ol'
wielokrotnie w swiecie, zaini-

cjowane w Polsce od roku 1966, a nastepnie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Iraku, Ukrainie i Chinach, wg których
wyprodukowano w swiecie ponad 190,000,000 ton siarki.
3. Przemysl Geotermiczny
i Energii Elektrycznej:
Kopalnie masowej produkcji pary energetycznej o temp. powyzej 250°C z glebokich termalnych
stref podzlozowych '
wegla kamiennego w rejonie nadania górniczego. Jeden
kompleks energetyczny w oparciu o Technologie Super
Daisy Shaft oraz 31 Jet-Stingers moze produkowac czysta
energie elektryczna z generatora i turbiny parowej o instalowanej mocy okolo 250-300 MWe.
4. Przemysl Agrarnej Energii i Paliw. Upowszechnienie
"Agrarnej Energii" w skali krajowej oraz budowa lokalnych zakladów energetycznych na poziomie gmin, malych miasteczek i wsi, które beda produkowac: energie cieplna, elektryczna
i paliwowa (produkcja
Wodoru oraz!\ub Etanolu w wersji E-85) w ilosci pokrywajacej calkowite zapotrzebowanie
lokalnej ludnosci,
ze wzmozonej produkcji masy biologicznych odpadów
rolniczych, lesnych i gorzelnianych (Z. Szymczak).
5. Przemysl Biologicznego Górnictwa Nawozów. Kopalnia
biologiczna kwasów huminowych (HumoNutrient) i metanu z wegla brunatnego, woj. Lódzkie lub Dolnoslaskie)
na weglu brunatnym, przetwarzanym w zlozu bakteriami wyekstrahowanymi
z przewodu pokarmowego termitów. Produkcja docelowa z jednej kopalni biologicznej
i systemu SDS: 1,000,000 ton kwasu huminowego oraz
50,000,000 m) metanu na rok.
6. Przemysl

Biogenicznego

Sekwestracje

Górnictwa

Metanu

poprzez

COz' Kopalnia masowej produkcji META-

w latach 2009-2019 okolo 1500 inzynierów do geologii, geofizyki, projektowania, nadzoru budowy, wiercenia, eksploatacji, chemii, transportu, energetyki, metalurgii, ekonomi-

NU .z wegla za pomoca udoskonalonego Systemu SOS
(B. Zakiewicz) oraz ulepszonej kanadyjskiej metody metanogenicznej konwersji (MGK) zloza wegla przy udzia-

ki, inzynierii finansowej

le wtlaczanego i sekwestrowanego
regenerowanych microorganizmów

i inne.

Propozycja prioritetowych projektów gospodarczych
dla Polski, w oparciu o pakiety technologii CSRM:
l. Przemysl Gazu Syntezowego, Wodoru i Energii Elektrycznej: Kopalnia w rejonie Tychów, na weglu kamiennym,
przetwarzanym pirolitycznie w zlozu na gaz syntezowy
12

CO2 wraz ze wsadem

(Z. Szymczak).

Przewidywana produkcja docelowa z jednej kopalni biogenicznej i systemu SOS: 500,000,000 m3 metanu na rok,
pod warunkiem zaistnienia dostawy stechiometrycznie
równowaznej ilosci cal'
Dziekuje za uwage.
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