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HONOROWA NAGRODA SPECJALNA

BOHDAN ZAKIEWICZ

• Za wybit/lY wklad w rozw6j /lauki, tech/liki i tech/lologii. •
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rofesor Bohdan Maciej Zakiewicz, zostal nom i

rDNa"'l do Nagrody Nobla w 2010 roIaJw dwóch

kategonach: pokojowej i ekonomii inzynieryjnej.

Nominacja zostala zgloszona przez Business
Initiative Directions (BID) i prawie sto najwiek

szych oraz najbardziej zaawansowanych tech
nologicznie organizacji biznesowych z 54 krajów
swiata.

"Nominujemy emerytowanego profesora Bohdana Macieja Zakiewicza

do Nagrody Nobla za zaslugi dla swiatowego pokoju i dobrobytu ludzi

w skali globalnej, poprzez radykalne makroekonomiczne i technologiczne

innowacje w energooszczedne górnictwo, które otwiera nowe globalne

zasoby energetyczne. Stworzyl on pragmatyczne podstawy imetody ob

nizenia liczby ofiar smiertelnych w górnictwie, a takze drastycznej redukcji

zanieczyszczen górnictwa iprodukcji energii bez negatywnych skutków

dla srodowiska czy dodatkowych obciazen finansowych dla zaangazowa

nych krajów."

Prof. Bohdan Zakiewicz zdobyl miedzy innymi dziewiec najwyzszych swia

towych nagród - Diamentowych Oskarów za Kulture Biznesu i Technologii oraz

tytul Miedzynarodowego leadera Technologii Swiatowych nadany przez

Kongresy Kultury Biznesu BID-UNESCO. Uruchomil na calym swiecie ponad
60 unikalnych technologicznie projektów zwiazanych z górnictwem i energia.

Jest wlascicielem 348 patentów w tych dziedzinach. Umozliwily one znaczne

obnizenie kosztów przedsiewziec i radykalnie zwiekszyly wykorzystanie za

sobów. Za najwazniejsze mozna uznac jego opracowania pozwalajace na sie

ganie do taniej, w pelni odnawialnej i absolutnie czystej energii.

- SpeCjalizuje sie w technologii CEEC(Complex Energy Extraction Jrom

Coal) - mówi profesor Zakiewicz - czyli, mówiac w uproszczeniu, pozyski

wania z wegla przetwarzanego pod ziemia wszystkich mozliwych do

osiagniecia produktów finalnych. W 1978 r. zostalem powolany w USA na

glównego technolaga podziemnego zgazowania wegla na zlozu Glendale

w Teksasie. Wzielo sie to stad, ze swego czasu przygotowywalem eksper

tyzy dotyczace tej problematyki dla Glównego Instytutu Górnictwa.

Gdy okazalo sie, ze przebywam w Stanach, zaproszono mnie do

wspólpracy. To bylo 30 lat temu. Od tego czasu mozliwosci technologiczne

poszly do przodu, a ja imój zespól mamy rozwiazania nieporównywalnie

lepsze od ówczesnych. Dysponujemy najbardziej na Swiecie zaawanso

wana technologia, która efektywnie i tanio pozwala przetwarzac wegiel

pod ziemia.

17 lutego 2010 roku odbylo sie spotkanie w Katowicach poswiecone

zastosowaniu technologii CEEC. Wzieli w nim udzial eksperci i miedzy in

nymi Jerzy Buzek, przewodniczacy Spolecznej Rady Narodowego Pro

gramu Redukcji EmiSji. Podejmowane dzialania byc moze w krótkim

czasie umozliwia wprowadzenie technologii CEEC w zycie. Energetyka

moze byc dla Polski szansa - nie musi byc problemem.

Wsród technologii opracowanych przez profesora Zakiewicza sa m.in.

rozwiazania umozliwiajace zamiane wegla na energie bezposrednio

w pokladach, bez emisji dwutlenku wegla na powierzchnie. Umozliwiaja

one eksploatacje kopaln porzuconych, rzekomo wyeksploatowanych

z dostepnych surowców. Mozliwe i oplacalne stalo sie siegniecie po ciezka

rope pozostala w zlozach po wydobyciu wylacznie lekkiej frakcji - pozys

kuje sie prawie 85% zamiast dotychczasowych 5% - 15% wszystkich frakcji

ropy z nowych pokladów i to przy zagospodarowywaniu CO2.

Technologia podziemnego zagospodarowywania zlóz wegla brunat

nego, pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu i ogromnych

ilosci kwasu huminowego, który w kompOZYCji z siarka krystaliczna daje

znakomity nawóz, zwiekszajacy plony nawet czterokrotnie. W drugim eta

pie pozyskiwane sa bezposrednio ze zloza energia cieplna i elektryczna

oraz gaz syntezowy i metan, bez niszczenia powierzchni i srodowiska.

Technologia odmetanowania kopaln, nie tylko ratuje zycie górników,

ale równiez pozwala na pozyskanie traconego do tej pory metanu.

Rozwiazania dotyczace innych sposobów pozyskiwania siarki zmniej

szyly wielokrotnie koszty jej wydobycia, technologia wykorzystujaca siarke

do tworzenia powierzchni drogowych umozliwia za polowe dotychczaso

wych kosztów stworzenie praktycznie niezniszczalnych dróg.

Business Initiative Directions ocenia wartosc patentów i technologii

profesora Zakiewicza na trzy i pól miliarda dolarów, a korzysci mozliwe

do uzyskania z ich zastosowania sa praktycznie nie do przeszacowania.
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