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Wdzisiejszych burzliwych dla kultury czasach
trudno byæ œwiadkiem prawdziwego wyda-

rzenia. Mo¿na doszukiwaæ siê ró¿nych przyczyn
tego stanu rzeczy. Na przyk³ad, ze dzisiejsza cyf-
rowo-internetowa publicznoœæ zatraci³a pewn¹
wra¿liwoœæ, co jest podsycane wystêpami wyko-
nawców, którzy zapominaj¹c o w³asnej indywidu-
alnoœci pragn¹ nade wszystko byæ nieskazitelni.
Czyni¹ tak zapewne w du¿ej mierze dlatego by
nawyk³a do „doskona³oœci” publicznoœæ nie mia³a
poczucia „utopionego” grosza . 
W ogóln¹ nerwowoœæ wpisuje siê ci¹g³e przypo-
minanie o kryzysie w strefie euro, którego tak na-
prawdê w wielu krajach siê nie odczuwa. Czy 
w pogoni za perfekcj¹ nie zatracono, zarówno
wykonawcy jak i publicznoœæ, idei tego co na-
prawdê zas³uguje na miano bycia perfekcyjnym?
Czy perfekcyjny naprawdê znaczy ,”bez zarzutu”.
Czy mo¿e „bez zarzutu” ju¿ samo w sobie zawie-
ra pierwiastek bêd¹cy z artystycznego punktu
widzenia pora¿k¹… 
Czy istniej¹ dwie p³aszczyzny gdzie m³ode talen-
ty zaharowuj¹ siê w imiê perfekcji aby jakoœ
zwi¹zaæ koniec z koñcem, podczas gdy steruj¹cy
ca³ym zamieszaniem w spokojny sposób zapew-
niaj¹ sobie byt metodami od dawien dawna niez-
miennymi, gdzie o ¿adnej perfekcji nie ma mowy…
17 kwietnia w Sali im. Jana III Sobieskiego, 
w czêœci drugiej koncertu wyst¹pi³ duet, który
potwierdzi³ brawurowo, ze prawdziwa sztuka jest
wci¹¿ ¿ywotna. Vladimir Babeshko – altowiolista
rosyjski udekorowany wieloma ju¿ nagrodami na
presti¿owych turniejach muzycznych, z towarzy-
szeniem Cezarego Kwapisza stworzyli podczas
swojego mini recitalu prawdziwie lepszy œwiat. 
Rozpoczynaj¹c marzycielskim, arcyromantycz-
nym Adagio op. 71 Roberta Schumanna, w na-
stêpuj¹cym po nim Allegro stworzyli formê pe³n¹
kontrastów i namiêtnoœci zwieñczonych sza-
lonym, porywaj¹cym fina³em.
Nastêpuj¹ca Sonata Es-dur op. 120 Brahmsa to
utwór dojrza³ego ju¿ kompozytora, w którym na-
suwa siê wra¿enie muzycznego podsumowania
przezeñ ca³ej swojej twórczoœci i w pewnym sen-
sie tez ¿yciowych doœwiadczeñ. Muzyka czysta,

naturalnie „p³yn¹ca”, gdzie objawia siê to, co naj-
bardziej  istotne a czego nie sposób wyraziæ s³owami.
„Perfekcja” staje siê jednym z przejawów ¿ycia,
nigdy nie s³u¿¹c samej sobie. W nadzwyczaj doj-
rza³ym, naturalnie oddychaj¹cym wykonaniu ar-
tyœci stworzyli kreacjê pe³n¹ prawdziwie magicz-
nych momentów. Klarnetowa w swoim za³o¿eniu
Sonata jest tak samo pe³na blasku i g³êbi w wer-
sji altówkowej. A je¿eli jest to altówka w rêkach
Vladimira Babeshki pozostaje tylko delektowaæ
siê brzmieniem, które w dzisiejszych salach kon-
certowych s³yszy siê nadzwyczaj rzadko a które
prowadzi s³uchacza prost¹ drog¹, poprzez fak-
tyczn¹ perfekcjê, ku temu co najwa¿niejsze.
W pierwszej czêœci koncertu wystapi³ dobrze
znany z cyklu koncertów „Muzyka i Technika” pia-
nista Cezary Kwapisz, prezentuj¹c w brawuro-
wym wykonaniu najpierw Wêgiersk¹ Symfoniê
nr. 8 Liszta, a potem Chopina Nokturn Des-Dur,
Scherzo E-Dur op. 54 oraz Poloneza As-Dur -
popularnie znanego jako polonez heroiczny.
Zarówno Nokturn Des-Dur (5b), uznawany za
jeden z najwspanialszych wœród nokturnów, jak 
i pozosta³e dzie³a - baœniowe scherco i emanuj¹-
cy polsk¹ heroikê polonez (uznany powszechnie
za symbol polskoœci) wykonane zosta³y z zacho-
waniem odrêbnych i w³asnych cech charakterys-
tycznych tych utworów. Znakomita technika uzu-
pe³nia³a ciekaw¹ interpretacjê utworów, co w wy-
niku ostatecznym zapewni³o prawdziwe prze-
¿ycie muzyczne.
Arpeggia lub inaczej ”rozbite akordy chopinows-
kie” (wykonanie akordów w polonezie w sposób
przypominaj¹cy dŸwiêki harfy), trudne i b³yska-
wiczne akordy, czyli wszystkie trudnoœci przy
wykorzystaniu prawie ca³ej klawiatury fortepianu
wzbudzi³y podziw i du¿e uznanie dla pianisty.
Publicznoœæ ¿ywo wyra¿a³a swój zachwyt, prze-
rywaj¹c nastrój tajemnic zawartych w muzyce
Chopina szumnymi oklaskami i okrzykami. 
Przy okazji koncertu dokonano wrêczenia z³otej
odznaki NOT-u kol. Bo¿enie Prochaska (z okazji
15-lecia istnienia VPI).
Fakt odejœcia Kol. Paw³a Raczewa uczczono
minut¹ ciszy.                                (CK oraz BP)
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Recenzja z koncertu VPI, który odby³ siê w dniu 17 kwietnia 2013
roku w Sali Króla Jana Sobieskiego w Stacji Polskiej Akademii Nauk 
w Wiedniu 
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Pogrzeb w dniu 8 kwietnia 2013 roku
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Pierwsza nagroda w corocznym konkursie na
najlepszy rewitalizowany budynek w Wiedniu 

w 2004 roku. Adres obiektu budowlanego:
Gschwandnergasse 26-28, 1170 Wiedeñ. 
Zbudowana w 1911 roku  fabryka pistoletów 
i maszyn do szycia Rast & Gasser by³a od wielu
lat wykorzystywana przez spekulantów na kwa-
tery robotnicze i pomieszczenia biurowe. 
Spó³dzielnia mieszkaniowa Neue Heimat kupi³a
ten budynek wraz z kilkoma s¹siednimi obiekta-
mi w celu ich wyburzenia i postawienia nowego
osiedla.
Zespo³owi architektów Atelier 17 (Jedlicka,
Raczew*, Schrom, Seeberger) uda³o siê prze-
konaæ inwestorów o korzyœciach wynikaj¹cych 
z rewitalizacji tego objektu.
Wielkoprzestrzenna struktura budynku z ozdob-
nymi s³upami noœnymi da³a mo¿liwoœæ realizacji
wysokich mieszkañ bez œcian dzia³owych i mo¿-
liwoœci¹ dowolnej organizacji mieszkañ typu „loft”.
Historyczne fasady budynku zosta³y odrestauro-
wane. Od strony podwórza, w formie galerii spiê-
tych przeszklon¹ klatk¹ schodow¹, zorganizowa-
no dostêp do 22 mieszkañ , 3 powierzchni biuro-
wych i powierzchni pomocniczych .

Realizacjê budynku wykonano przy u¿yciu sub-
wencji z funduszu WBSF - wiedeñskiego fundu-
szu rewitalizacji. 

* Mgr in¿. arch. / Architekt Dipl.-Ing. Pawe³
Raczew     
Wykszta³cenie:
1968 Dyplom Politechniki Warszawskiej na
Wydziale Architektury, 1969-70 Studium
Podyplomowe form przemys³owych w
Warszawie, 1977 nostryfikacja dyplomu na
„Uniwersytecie Technicznym“ - Politechnice - 
w Wiedniu. 
1978 austriackie uprawnienia budowlane tzw.
Ziviltechikerexamen“. 
Praktyka  zawodowa: 
1967 Studium form przemys³owych w Londynie, 
1969-71 kierownik budowy Instytutu
Ekologicznego w Warszawie, 1971-72 asystent
na Politechnice Warszawskiej, 
1972-78 kierownik projektu szpitala AKH 
w Wiedniu, 
1979-80 prowadz¹cy projekt „VCR-Videowerk“
w biurze Hlaweniczka, 1981-82 nauczyciel
(wyk³adowca) na kursach zawodowych, budow-
lanych tzw. „Nimmerrichter-Meisterkurse“, 
od 1982 samodzielne projekty w Wiedniu 
i w Dolnej Austrii, 
1987 i 1996 œcis³a wspó³praca z grup¹ „Cybo“
przy przebudowie rezydencji Johnson &
Johnson w Princeton N.J., 
od 1997 w³asne biuro projektowe. Dzia³alnoœæ
projektowa w Wiedniu i w Dolnej Austrii. [PR]

Sukces polskich architektów w konkursie 2004 roku w Wiedniu



Gaz ³upkowy

WSTÊP

Niniejsza informacja oparta jest na danych
literaturowych i opiniach publicznie dostêp-

nych.
Ze wzglêdu na charakter nagromadzenia wêglo-
wodorów w ska³ach, z³o¿a dzielimy na konwen-
cjonalne i niekonwencjonalne.
Eksploatacja z³ó¿ konwencjonalnych jest proce-
sem znanym od XIX wieku i w zasadzie dziœ nie
nastrêcza problemów technologicznych.
Geneza powstania paliw wêglowodorowych
(ropy i gazu ziemnego) jest doœæ skomplikowana,
ale wiêkszoœæ uczonych przychyla siê do teorii
organicznego ich pochodzenia.
Upraszczaj¹c:
szcz¹tki roœlinno-zwierzêce gromadzi³y siê wraz
z drobnymi okruchami mineralnymi na dnie base-
nów morskich przez setki milionów lat. Materia
organiczna by³a cyklicznie przykrywana warstw¹
mu³u, co pod wp³ywem wysokiego ciœnienia, tem-
peratury i czasu w warunkach beztlenowych pro-
wadzi³o do stopniowego jej rozk³adu i zamiany 
w gaz ziemny lub ropê naftow¹. Jednoczeœnie i³ 
i mu³ pod wp³ywem ciœnienia, temperatury i cza-
su przekszta³ca³ siê w ³upek.  
W ten sposób powsta³y tzw. ska³y macierzyste.
Ska³ami macierzystymi s¹ zwykle zdiagenezo-
wane  i³y i mu³owce wapniste zawieraj¹ce znacz-
ne iloœci substancji organicznej.
Ska³y nie macierzyste zawieraj¹ równie¿ sub-
stancjê organiczn¹, ale jej zawartoœæ jest nie-
wielka ( < 1%).
Geochemicy naftowi zaliczaj¹ do ska³ macierzys-
tych o znaczeniu przemys³owym, poziomy zawie-
raj¹ce powy¿ej 1% wêgla organicznego (sub-
stancji organicznej TOC).
W praktyce zawartoœæ wêgla organicznego w ska-
³ach macierzystych zmienia siê od 1% do ponad
20%  (20% w tzw. i³owcach naftowych).
Poszukiwanie konwencjonalnych z³ó¿ ropy i gazu
ziemnego przy wspó³czesnym rozwoju mo¿liwoœ-
ci technicznych w zasadzie nie nastrêcza istot-
nych trudnoœci (choæ jak zwykle diabe³ tkwi w
szczegó³ach).
Wykrycie za pomoc¹ (g³ównie) metod sejsmicz-
nych struktury (pu³apki) w obrêbie kompleksu

geologicznego obejmuj¹cego ska³ê macierzyst¹,
poziom zbiornikowy oraz ska³ê uszczelniaj¹c¹ na
ogó³ dobrze rokuje poszukiwawczo.

NIEKONWEKCJONALNE Z£O¯A
WÊGLOWODORÓW

Okresowo wzrastaj¹ce ceny ropy naftowej i gazu
ziemnego jak równie¿ stopniowo wyczerpuj¹ce
siê zasoby konwencjonalnych z³ó¿, spowodo-
wa³y globalny wzrost zainteresowania niekon-
wencjonalnymi z³o¿ami wêglowodorów. 
Do Ÿróde³ gazu niekonwencjonalnego zaliczane
s¹:
· Gaz w  ³upkach (Shale Gas)
· Gaz uwiêziony w izolowanych porach skalnych
(Tight Gas)
· Gaz z pok³adów wêgla (coalbed methane)
· Hydraty gazowe

1. Gaz w ³upkach

Najwa¿niejsz¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ z³o¿a w ska-
³ach ilasto-mu³owcowych ( shale gas) jest to, ¿e
gaz wystêpuje w skale macierzystej z której pow-
sta³. Tak wiêc ska³a macierzysta pe³ni jednoczeœ-
nie rolê ska³y zbiornikowej, a bior¹c pod uwagê
w³aœciwoœci ska³ ilastych oraz  wymagan¹ sto-
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sunkowo du¿¹ mi¹¿szoœæ kompleksu, mo¿na j¹
tak¿e zakwalifikowaæ jako ska³ê uszczelniaj¹c¹.
W takich warunkach gaz jest generowany „in si-
tu”, a migracja zachodzi w skali mikro b¹dŸ
wcale.
Gaz ziemny wystêpuje w kompleksach ³upko-
wych (ska³ach macierzystych), które znajduj¹ siê
b¹dŸ znajdowa³y w historii geologicznej w obrê-
bie okna generowania gazu. S¹ to przewa¿nie
kompleksy ³upkowe o dojrza³oœci termicznej 1.1
–1.3 Ro (Ro – refleksyjnoœæ witrynitu, pomiar la-
boratoryjny zdolnoœci odbicia œwiat³a, pozwala-
j¹cy okreœliæ stopieñ uwêglenia dla wêgli i doj-
rza³oœci termicznej w ska³ach osadowych zawie-
raj¹cych materia³ organiczny).
Poszukiwania z³ó¿ gazu w ³upkach nie polegaj¹
na wyszukiwaniu pu³apek z³o¿owych gdy¿ strefy
nasycenia gazu maj¹ charakter z³ó¿ ci¹g³ych re-
gionalnych. Wysoka dojrza³oœæ termiczna sprzy-
ja wystêpowaniu gazu wysokometanowego ( tzw.
suchego). Dojrza³oœæ termiczna nie powinna byæ
jednak wy¿sza ni¿ 3,5 % Ro.
Kompleksy ³upkowe zawieraj¹ce z³o¿a gazu
ziemnego cechuj¹ siê du¿¹ zawartoœci¹ sub-
stancji organicznej – œrednio od 1% do 4% wag.
TOC (max. znane 12% wag. TOC).
Gaz wystêpuje w formie wolnej w przestrzeni po-
rowej, która powsta³a w miejscach pierwotnego
skupienia substancji organicznej podleg³ej prze-
mianom zwi¹zanym z generowaniem wêglowo-
dorów, b¹dŸ w wyniku diagenezy minera³ów
ilastych.
Gaz wystêpuje ponadto w mikroporach lamin
wzbogaconych w krzemionkê oraz komponenty
detrytyczne, a tak¿e w obrêbie szczelin i mikro-
szczelin.
Z tego pobie¿nego opisu wynika, ¿e wysoka za-
wartoœæ TOC, podrzêdnie wystêpuj¹ce laminy
piaszczyste oraz obecnoœæ spêkañ i mikroszcze-
lin determinuj¹ mo¿liwoœci produkcyjne komplek-
su ilastego (ska³y macierzystej).
Na znanym z³o¿u Barnett w Teksasie typowy za-
kres porowatoœci ³upków z których jest eksploa-
towany gaz ziemny wynosi 5% - 10%, natomiast
przepuszczalnoœæ jest bardzo ma³a i mieœci siê 
w przedziale 0,001 – 0,0001 md.
Indywidualne pory skalne zazwyczaj s¹ izolowa-
ne, dlatego gaz nie przemieszcza siê w obrêbie
ska³y „zbiornikowej”, a zatem nie dop³ywa rów-

nie¿ do pionowo odwierconego otworu wiertni-
czego.
Warunkiem produkcji gazu z takich poziomów
(³upkowych) jest odwiercenie otworu poziomego 
i intensywne szczelinowanie górotworu w celu
wytworzenia jak najgêstszej sieci spêkañ, ³¹cz¹-
cych jak najwiêksz¹ liczbê porów skalnych i two-
rz¹cych œcie¿ki migracji gazu do otworu.
Minimalna mi¹¿szoœæ kompleksu ³upków nada-
j¹ca siê do ekonomicznie uzasadnionej produkcji
gazu ziemnego zale¿y od zawartoœci w nich wêg-
la organicznego. Im wiêksza zawartoœæ TOC,
tym mniejsza dopuszczalna mi¹¿szoœæ komplek-
su. Zazwyczaj minimaln¹ mi¹¿szoœæ kompleksu
o œrednim TOC 2% wag przyjmuje siê powy¿ej
30 m.
Odpowiednio du¿a mi¹¿szoœæ kompleksu ³upko-
wego umo¿liwia jego szczelinowanie bez naru-
szenia szczelinami zawodnionych ska³ otacza-
j¹cych. 
Aby wydobyæ gaz ziemny z ³upków koniecznym
jest odwiercenie otworów z d³ugimi odcinkami
poziomymi oraz wielokrotne szczelinowanie
górotworu.
Efektywne szczelinowanie mo¿na uzyskaæ 
w skonsolidowanych ska³ach ilastych o du¿ej za-
wartoœci krzemionki oraz ma³ej zawartoœci hydro-
filnych minera³ów ilastych. 
Ze wzglêdu na niewielki zasiêg drena¿u ska³ ilas-
tych, koniecznym jest wykonanie gêstej siatki
wierceñ. 
Aktualnie g³ównym obiektem prac poszukiwaw-
czych na Pomorzu w Polsce s¹ ³upki dolnego
syluru, górnego ordowiku oraz górnego kambru.
Pozosta³e formacje ciemnych ³upków w Polsce
podlegaj¹ rozpoznaniu pod wzglêdem dojrza³oœ-
ci termicznej, zawartoœci TOC, mi¹¿szoœci i bu-
dowy geologicznej.
Aby produkcja gazu by³a op³acalna, utwory ³up-
kowe nie powinny zalegaæ g³êbiej ni¿ 3.500 m –
4.500 m.
W strefach mniej pogrzebanych, formacje ³upków
macierzystych o ni¿szym stopniu dojrza³oœci ter-
micznej mog¹ zawieraæ ropê naftow¹. Na obec-
nym poziomie technik produkcyjnych, eksploa-
tacja ropy naftowej z ³upków metod¹ odwiertow¹
nie jest jeszcze op³acalna. Natomiast z³o¿a gazu
ziemnego w ³upkach, w strefach basenów o nis-
kim stopniu dojrza³oœci termicznej s¹ odkrywane
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i zawieraj¹ gaz ziemny o pochodzeniu biogenicz-
nym – bakteryjnym i przyk³adem takich z³ó¿ s¹
z³o¿a na Przedgórzu Karpat.

2. Gaz uwiêziony w izolowanych porach
skalnych (Tight gas)

Od siedemdziesi¹tych lat XX wieku firmy naftowe
w wielu krajach œwiata, w tym równie¿ i w Polsce,
zajmowa³y siê problematyk¹ z³ó¿ wêglowodorów
w ska³ach twardych o niskiej przepuszczalnoœci.
Badania nakierowane by³y g³ównie na w³asnoœci
zbiornikowe tych ska³.
Dopiero zastosowanie hydraulicznego szczelino-
wania, które znacznie podnios³o ich przepusz-
czalnoœæ, spowodowa³o, ¿e wysi³ki nakierowane
zosta³y na problem otwarcia dostêpu do gazu
uwiêzionego w porach nisko przepuszczalnej
ska³y.
Nast¹pi³ i ci¹gle postêpuje ogromny postêp 
w kierunku zwiêkszenia produkcji z tych ska³.
Postêp ten zwi¹zany jest g³ównie technologi¹
wiercenia pionowego i poziomego oraz zabiega-
mi szczelinowania i kwasowania i obejmuje miê-
dzy innymi:
- udoskonalanie i dobór œwidrów wiertniczych
- dobór p³ynów wiertniczych (na bazie emulsji,

ropy, bezi³owe, bezbarytowe)
- dobór systemu wierceñ poziomych
- dobór metod i p³ynów do szczelinowania
- dobór metod kwasowania
- kompleksowanie w/w metod.

Wszystkie te i inne dzia³ania doprowadzi³y do
wzrostu produktywnoœci otworów nawet o 100%,
a tak¿e obni¿kê kosztów ich wiercenia.
Produkcja gazu uwiêzionego w porach skalnych
sta³a siê jednym z g³ównych Ÿróde³ przyrostu
zasobów gazu niekonwencjonalnego.

3. Gaz z pok³adów wêgla (coalbed methane)

O tym, ¿e pok³ady wêgla kamiennego na Œl¹sku
zawieraj¹ metan nie trzeba nikogo w Polsce
przekonywaæ. Na pocz¹tku lat 90–tych furorê
zrobi³y amerykañskie zdjêcia satelitarne ukazu-
j¹ce nad Œl¹skiem chmury metanu. Metan bo-
wiem wystêpuje w 51 z³o¿ach Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego. Wed³ug specjalistów 
z AGH udokumentowane, wydobywalne zasoby

metanu na Œl¹sku wynosz¹ 90 mld m3, przy
potencjalnych zasobach oko³o 350 mld m3.
W latach 90–tych koncerny Amoco, Texaco i MC.
Cormic, wykona³y kilkanaœcie odwiertów testu-
j¹cych. Niestety, rezultaty nie by³y zadowalaj¹ce
i dalsze prace zosta³y zarzucone. Podobnie jak
przy produkcji gazu z ³upków, wydobycie metanu
z pok³adów wêgla wymaga specjalnej technologii
szczelinowania, lub bardzo gêstej siatki otworów
pionowych, co w aglomeracji œl¹skiej by³o ma³o
realne.
Chmurê metanu na zdjêciach satelitarnych
utworzy³ gaz ulatniaj¹cy siê z systemów wentyla-
cyjnych kopalñ oraz spêkañ górotworu.
Obecna produkcja metanu z wêgla kamiennego
w Polsce wynosi 0,5 mld m3 rocznie, a wiod¹c¹
jest Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa, której kopal-
nie zakwalifikowane s¹ do najwy¿szej  IV – tej
grupy metanowoœci.
Ponadto, ponad 10 firm posiada koncesje na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêgla kamien-
nego oraz metanu.
Bardzo wa¿nym przychodem przy wydobyciu
metanu jest sprzeda¿ tzw. jednostek. Metan ma
bowiem 21 krotnie wiêkszy potencja³ cieplarniany
ni¿ dwutlenek wêgla.
Wykorzystuj¹c metan do celów przemys³owych,
polskie przedsiêbiorstwa uzyskuj¹ zredukowane
jednostki emisji CO2, które mog¹ te¿ byæ sprze-
dawane na rynku miêdzynarodowym (np. japoñs-
ka firma Chugoku Electric Power kupuje jednost-
ki za 31 mln z³/ rocznie).

4. Hydraty

Hydraty metanu to krystaliczna forma wody i me-
tanu (uwodniony metan). Cz¹stki metanu s¹
uwiêzione w klatkach z cz¹stek wody, s¹ ³atwo-
palne a ze wzglêdu na olbrzymie zasoby, wielu
uczonych zastanawia siê nad wykorzystaniem
ich jako Ÿród³a energii.
Hydraty s¹ stabilne w warunkach wysokiego ciœ-
nienia i niskiej temperatury (np. g³. 1.500 m –
temp. <180stp. C; g³. 300 m – temp. 20 stp.C).
Zazwyczaj z³o¿a hydratów przykryte s¹ warstw¹
osadów co utrudnia ich lokalizacjê w akwenach
wodnych, czêsto pod hydratami wystêpuje metan
w stanie gazowym.
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Z 1 m3 hydratów po roz³o¿eniu uzyskuje siê 0,8
m3 wody oraz 170 m3 metanu.
W USA, Kanadzie i Rosji podjêto badania nad
wydobyciem gazohydratów i pozyskania metanu.
Prace te prowadzi siê szczególnie w strefach
arktycznych, gdzie zaleganie hydratów jest
p³ytkie.
Dotychczasowe próby okaza³y siê nieekonomicz-
ne, a instalacje wielkoprzemys³owe znajduj¹ siê
w fazie projektowania.

SEJSMIKA W POSZUKIWANIU GAZU 
Z £UPKÓW

Strefy nasycenia gazem w ³upkach maj¹ charak-
ter regionalny i nie s¹ zwi¹zane z pu³apkami
z³o¿owymi.
Z³o¿a gazu ³upkowego charakteryzuj¹ siê du¿¹
zmiennoœci¹ sk³adu mineralnego, zawartoœci
substancji organicznej czy w³asnoœci geomecha-
nicznych.
W efekcie jest to oœrodek niejednorodny, anizo-
tropowy. 
Do rozpoznawania takich oœrodków wymagana
jest metoda  sejsmiki 3D. 
Obszary sprzyjaj¹ce produkcji gazu z ³upków
charakteryzuj¹ siê kombinacj¹ specyficznych
w³asnoœci ska³ takich jak: 
· wysokie TOC,
· odpowiednia mi¹¿szoœæ, 
· podwy¿szona porowatoœæ,
· wysoka zawartoœæ krzemionki itp.
Procedura analizy danych sejsmicznych podej-
muj¹ca próbê wykrycia takich obszarów nazywa-
na jest „Sweet Spot”-em.
Dla eksploatacji gazu z ³upków istotnym jest roz-
poznanie przebiegu stref naprê¿eñ w obrêbie
których oczekiwaæ mo¿na obecnoœci spêkañ 
i mikroszczelin, a tym samym wiêksz¹ podatnoœæ
na hydrauliczne szczelinowanie.
Z innego powodu ogromne znaczenie ma sejs-
miczne œledzenie stref uskokowych, gdy¿ projek-
towanie otworów wiertniczych winno byæ prowa-
dzone w bezpiecznym oddaleniu od nich, tak by 
w procesie szczelinowania nie utraciæ p³ynów
szczelinuj¹cych. 
Dla kontroli procesu szczelinowania i kierunków
rozwarstwienia ska³ stosuje siê coraz szerzej
metodê mikrosejsmiki. 

GEOFIZYKA WIERTNICZA W ROZPOZNAWA-
NIU POZIOMÓW O MO¯LIWEJ PRODUKCJI

GAZU Z £UPKÓW

Na tle zwykle podwy¿szonych wskazañ natural-
nego profilowania gamma w poziomach ilastych,
ska³y macierzyste bogate w substancjê orga-
niczn¹ (TOC) charakteryzuj¹ siê anomalnie
wysokimi wskazaniami. Jak wykaza³y badania
jest to zwi¹zane ze zwiêkszon¹ w nich zawartoœ-
ci¹ uranu. W tej sytuacji metoda spektrometrycz-
nego profilowania gamma wydaje siê byæ pod-
stawow¹ metod¹ do bezpoœredniego wydzielania
w ³upkach poziomów o podwy¿szonej zawartoœci
substancji organicznych (TOC).
Spektrometryczne profilowanie gamma jest re-
jestracj¹ trzech pierwiastków, które posiadaj¹ 
w obrêbie widma i³ów charakterystyczne prze-
dzia³y energetyczne.
S¹ to:    potas   - K40        - 1,37 - 1,57 MeV

uran    - U238      - 1,58 - 1,98 MeV
tor       - Th 231   - 2,3  -  2,8  MeV

Wykrycie w przekroju ³upków poziomu o zwiêk-
szonej zawartoœci uranu wskazuje z du¿ym
prawdopodobieñstwem na wystêpowanie ska³y
macierzystej, choæ pozostaje jeszcze drobna
mo¿liwoœæ podwy¿szonej radioaktywnoœci wywo-
³anej wp³ywem uranu o genezie nieorganicznej. 
Do rozwi¹zania tej w¹tpliwoœci jak i podstawo-
wych zagadnieñ interpretacyjnych dotycz¹cych
porowatoœci i zawartoœci w porach wêglowodo-
rów s³u¿¹ obok spektrometrycznego profilowania
gamma nastêpuj¹ce metody:
-  naturalne profilowanie gamma,
-  profilowania opornoœci (indukcyjne lub stero-

wane o podwójnym zasiêgu),
- profilowania s³u¿¹ce do oceny porowatoœci

(PGG9 , PAAT , PN),
- profilowania s³u¿¹ce do oceny stanu technicz-

nego otworu (PK, PSr.)

Podobnie jak w klasycznych metodach interpre-
tacji przy poszukiwaniu z³ó¿ konwencjonalnych,
tak i tu do najbardziej skutecznych zaliczyæ na-
le¿y powszechnie w Polsce znane i opisane me-
tody nak³adek (Overlay), a w przypadku pomia-
rów „starego typu” metody normalizacji.
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TECHNOLOGIA WYDOBYCIA GAZU 
Z £UPKÓW

Rozwój wydobycia gazu z ³upków by³ mo¿liwy
dziêki innowacjom w technologiach eksploatacyj-
nych, tj. obni¿eniu kosztów wykonywania odwier-
tów poziomych oraz szczelinowania hydraulicz-
nego.
Technika wiercenia otworów poziomych polega
na pocz¹tkowym odwierceniu pionowego odcin-
ka otworu, a nastêpnie po osi¹gniêciu zak³adanej
g³êbokoœci na zmianie trajektorii na poziom¹ 
i wierceniu w wybranej warstwie skalnej 1-3 km.

Szczelinowanie hydrauliczne polega na wt³ocze-
niu do wybranej sekcji otworu cieczy pod bardzo
wysokim ciœnieniem z dodatkiem materia³ów wy-
pe³niaj¹cych szczeliny (g³ównie piasku o odpo-
wiednio dobranej granulacji i wytrzyma³oœci me-
chanicznej, lub materia³ów ceramicznych, meta-
lowych czy kulek plastikowych) oraz dodatków
chemicznych (dla poprawienia lepkoœci).
Ciecz pod ciœnieniem tworzy szczeliny w struk-
turze skalnej, natomiast piasek wype³nia i pod-
trzymuje szczeliny tworz¹c drogi migracji gazu
do otworu. 
Po zakoñczeniu procesu szczelinowania z otwo-
ru odbierany jest p³yn  szczelinuj¹cy po czym wy-
konywany jest test produkcyjny. Oprócz gazu
przez jakiœ czas z odwiertu odbierany jest p³yn
poreakcyjny.
Do jednego otworu podczas szczelinowania
wt³acza siê œrednio od 7.000 m3 do 18.000 m3

p³ynu szczelinuj¹cego oraz od 400 do 700 ton
piasku.

WIOD¥CA ROLA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH W PRODUKCJI GAZU
ZIEMNEGO Z NIEKONWENCJONALNYCH

¯RÓDE£

W 2009 roku  Stany Zjednoczone sta³y siê naj-
wiêkszym producentem gazu na œwiecie. Pro-
dukcja wynosi³a wówczas 598 mld m3, z czego
50% pochodzi³o ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych
(27% Tight Gas, 14% Shale Gas, 9% Coalbed
Methane).
Ocenia siê, ¿e zasoby gazu ziemnego USA wy-
nosz¹ oko³o 50 bln m3, z czego oko³o 30 bln m3

to zasoby ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych (w tym
17 bln m3 stanowi¹ zasoby gazu z ³upków).
W 2008 roku produkcja gazu z ³upków wynios³a
ponad 57 mld m3. Najwiêksze wydobycie gazu ze
z³ó¿ typu niekonwencjonalnego pochodzi ze z³o-
¿a Barnett Shale w Teksasie. Z³o¿e to zajmuje
powierzchniê ponad  13 000 km2, mi¹¿szoœæ
„³upków” (w zasadzie serii piaszczysto ilastej)
wynosi od 30 m – 185 m. Seria ta wystêpuje na
g³êbokoœci od 1950 m do 2500 m i jest otulona od
sp¹gu i stropu, a tak¿e w czêœci œrodkowej warst-
wami wapiennymi. Do koñca 2009 roku na z³o¿u
odwiercono ponad 10000 otworów. 
Koszt wykonania jednego otworu pionowego do
1500 m w USA waha³ siê od 0,8 – 2 mln USD.
Natomiast wiercenie otworu poziomego o odcin-
ku do 3 km waha³ siê od 6 – 8 mln USD.
Zainteresowanie gazem z ³upków w USA ilustru-
je przyrost liczby urz¹dzeñ wiertniczych s³u¿¹-
cych do wiercenia poziomego, szczelinowania 
i pozyskiwania gazu. Pod koniec lat 90-tych by³o
ich 40, w 2008 roku ponad 500, a pod koniec
2011 roku ponad 2000. Wzrost iloœci instalacji
wiertniczych, doskonalenie technologii wierceñ
poziomych, szczelinowania i recyklingu p³ynów
spowodowa³ obni¿kê kosztów wierceñ.
W 2009 roku Credit Suisse oceni³, ¿e przez naj-
bli¿sze lata próg op³acalnoœci wydobycia gazu
³upkowego bêdzie wynosi³ od 120 do 370 USD
za 1000 m3.
Obecnie cena ta w USA waha siê ju¿ miêdzy 70
a 100 USD za 1000 m3.
Dziêki produkcji gazu z ³upków i innych Ÿróde³
niekonwencjonalnych, Stany Zjednoczone zna-
cz¹co ograniczy³y import gazu p³ynnego (LNG).
(Ta sytuacja postawi³a pod znakiem zapytania in-
westycje Gazpromu w z³o¿e Sztorman na Morzu
Barentsa).
Stany Zjednoczone jako jedyny kraj na œwiecie
dysponuj¹ rozwiniêt¹ technologi¹, doœwiadcze-
niem w zakresie poszukiwañ i wydobycia oraz
œrodkami finansowymi pozwalaj¹cymi na produk-
cjê gazu z ³upków na skalê przemys³ow¹.
Dlatego, administracja USA jest zainteresowana
rozwojem wydobycia gazu z ³upków w wielu kra-
jach œwiata w tym Chinach, Indiach czy Polsce.  
Chodzi tu o zabezpieczenie interesów amerykañ-
skich koncernów, a tym samym zwiêkszenia
wp³ywu USA oraz os³abienia pozycji krajów eks-

zdjêcia Krzysztof Zgud
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porterów surowców energetycznych. W tej ostat-
niej kwestii bardzo interesuj¹cym wydaje siê byæ
porozumienie (podpisane na pocz¹tku 2012 r.)
miêdzy Rosneft a Exonem w sprawie dostêpu do
trudnych z³ó¿ (ale i technologii).

PERSPEKTYWY GAZU Z £UPKÓW 
W POLSCE

Obecne zasoby gazu ziemnego (konwencjonal-
ne, wydobywane) w Polsce wynosz¹ oko³o 100
mld m3. Roczne wydobycie wynosi ok.4,5 mld
m3, przy zu¿yciu (potrzebach) oko³o 14,5 mld
m3. Œrednia cena za 1000 m3 gazu dla gospo-
darstw domowych ( wraz z przesy³em) wynosi
oko³o 2.500 PLN. (>700 $).
Ró¿ne firmy konsultingowe ocenia³y zasoby gazu
z ³upków dla Dolnego Paleozoiku w Polsce na: 
· 1,4 bln m3 – Wood Mackenzie; 
· 3 bln m3 – Advanced Resources;
· 5,3 bln m3 – Agencja ds. Energii;
Najnowsze szacunki Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, za najbardziej prawdopodobn¹
wielkoœæ zasobów gazu z ³upków w Polsce  po-
daj¹ przedzia³ od 343 – 768 mld m3. 
Szacunki PIG dotycz¹ jedynie rejonu Szelfu Ba³-
tyckiego z Pomorzem, oraz Podlasia, Lubelsz-
czyzny. 
Pas objêty g³ównym zainteresowaniem konces-
jonariuszy rozci¹ga siê od Wybrze¿a miêdzy
S³upskiem i Gdañskiem w kierunku Warszawy po
Lublin i Zamoœæ.
Potencjalne z³o¿a gazu z ³upków zalegaj¹ tu na
g³êbokoœciach od  2500-3000 m, we wschodniej
czêœci tego pasa do 4000- 4500 m w jego czêœci
Zachodniej.
G³ównymi obiektami prac poszukiwawczych s¹
³upki górnego kambru, górnego ordowiku i dolne-
go syluru, w mniejszym stopniu ³upki dolnego
karbonu. Pozosta³e formacje ciemnych ³upków
maj¹ mniejszy potencja³ z uwagi na niski stopieñ
dojrza³oœci termicznej, ma³¹ zawartoœæ TOC,
ma³¹ mi¹¿szoœæ b¹dŸ z³o¿onoœæ budowy tekto-
nicznej.
W porównaniu do Stanów Zjednoczonych koszt
wiercenia w Polsce jest trzykrotnie wy¿szy.
Perspektywicznie ska³y ³upkowe zalegaj¹ na
wiêkszych g³êbokoœciach (co równie¿ oznacza
wiêksze koszty wierceñ).

W Polsce potrzebujemy ponad 20 instalacji wiert-
niczych do wierceñ poziomych, szczelinowania.
To s¹ wydatki mierzone w miliardach z³otych.
W USA firmy wiertnicze negocjuj¹ kontrakty 
z w³aœcicielami terenu (prywatnymi, stanowymi
lub rz¹dowymi). W³aœciciel gruntu jest  w³aœcicie-
lem kopaliny. W Polsce w³aœcicielem kopaliny
poni¿ej g³êbokoœci 30 m jest Pañstwo. Ten stan
prawny w wielu przypadkach jest du¿ym utrud-
nieniem. Równie¿ ze wzglêdu na gêstoœæ zabu-
dowy kraju, poszukiwania i wydobycie gazu 
w Polsce mo¿e okazaæ siê trudniejsze. 
To czy w Polsce nast¹pi rewolucja gazowa zale-
¿y g³ównie od warunków geologicznych. Obecnie
trudno oceniæ jakie s¹ rzeczywiste zasoby. 
Pierwsze wyniki bêd¹ znane, gdy firmy zrealizuj¹
za³o¿enia zwi¹zane z koncesjami wydanymi
przez Ministerstwo Œrodowiska. 
W Polsce rozdzielono 106 koncesji z czego 15
ma PGNiG. Odwiercono ju¿ 14 otworów, kilka
firm potwierdzi³o odkrycie gazu ³upkowego. 
W tym roku zostanie odwierconych  jeszcze kil-
kanaœcie otworów.
G³ówne cele Ministerstwa Œrodowiska to urucho-
miæ w ci¹gu najbli¿szych 3 lat przynajmniej 3 z³o-
¿a gazu ³upkowego, a nastêpnie osi¹gn¹æ pro-
dukcjê oko³o 10 mld m3.
Takie s¹ cele, ale istniej¹ równie¿ pogl¹dy pesy-
mistyczne, wskazuj¹ce na scenariusz, ¿e po za-
inwestowaniu wielu milionów z³otych w technolo-
giê oraz próbne odwierty, wydobycie oka¿e siê
nieop³acalne ekonomicznie.
Choæ gdyby w Polsce pozyskanie gazu ³upkowe-
go by³o (podobnie jak koszt wierceñ) 3 – krotnie
dro¿sze ni¿ w USA, tzn. oko³o 300 USD/za 1.000
m3, to i tak kraj zyskiwa³by 200 USD za ka¿de
1.000 m3 w stosunku do ceny importu z Rosji.

WP£YW WYDOBYCIA GAZU Z £UPKÓW NA
ŒRODOWISKO NATURALNE

W USA, a tak¿e ostatnio i w Polsce podnosz¹ siê
g³osy czêœci organizacji ekologicznych, ¿e tech-
nologia szczelinowania hydraulicznego mo¿e
nieœæ ze sob¹ zagro¿enie dla œrodowiska natu-
ralnego.

Wskazuje siê na mo¿liwoœæ zanieczyszczenia
wód gruntowych i pitnych, na ha³as oraz natê¿e-
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nie ruchu ciê¿kich pojazdów, co grozi zniszcze-
niem szczególnie dróg lokalnych.
Do ludzkiej wyobraŸni przemawiaj¹ olbrzymie ilo-
œci wody i piasku potrzebne do wiercenia i szcze-
linowania (w jednym otworze zu¿ywa siê od
10.000 m3 do 18.000 m3 wody oraz od 450 ton do
700 ton piasku).
Nastroje pogorszy³y siê po zatoniêciu platformy
wiertniczej B.P. w kwietniu 2010 r. w Zatoce
Meksykañskiej.
Awarie, w tym te które zanieczyszczaj¹ œrodo-
wisko, najczêœciej spowodowane s¹ b³êdem
cz³owieka.

W USA awarie wywo³ane generalnie mówi¹c 
z przyczyn b³êdów ludzkich zdarzaj¹ siê œrednio
raz na 100 otworów.
Twórca metody szczelinowania hydraulicznego
uwa¿a tê metodê za bezpieczn¹, ale jak to okre-
œli³ „nie odporn¹ na g³upotê”.
Na koniec trzeba podkreœliæ, ¿e wspó³czesne
technologie s¹ coraz doskonalsze i ju¿ dziœ poz-
walaj¹ na 100% recykling wody, a tak¿e wyko-
rzystanie wody oczyszczonej ze œcieków komu-
nalnych, wód s³onych lub kopalnianych.

Ludwik Król
Toruñ, czerwiec 2012 r.
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Historia nauki polskiej

Szanowni Pañstwo.
Rok 2013 jest dla ca³ej spo³ecznoœci Akademii
Górniczo-Hutniczej wyj¹tkowy i szczególny. Do-
k³adnie 100 lat temu, 31 maja, Cesarz Franci-
szek Józef spe³ni³ marzenie wielu pokoleñ
œwiat³ych Polaków i oficjalnie powo³a³ Akademiê
Górnicz¹. Nie by³o to jednak tak oczywiste
i jednoznaczne, a droga do jej powstania okaza³a
siê trudna i z³o¿ona – mówi Rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. in¿. Tadeusz
S³omka.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ rozwijaj¹cych siê pañstw
w XIX wieku by³a industrializacja. Polska w cza-
sie zaborów traktowana by³a jak obszar peryfe-
ryjny. Sta³o siê jasne, ¿e tylko poprzez wyksz-

ta³cenie przysz³ej elity naukowej i technicznej –
nasza ojczyzna mo¿e nadrobiæ te zaleg³oœci
i opóŸnienia cywilizacyjne. W koñcu po wielu
staraniach i trudach, uda³o siê. By³ to niew¹tpli-
wie triumf polskiej nauki, a przygotowanie pro-
gramu, wniosków i wszystkich niezbêdnych do-
kumentów zawdziêczamy grupie reprezentantów
z ró¿nych dziedzin, od in¿ynierów, przez polity-
ków, a¿ po studentów i absolwentów innych szkó³
górniczych.
Pierwsze dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania
wy¿szej szko³y o profilu górniczym w Krakowie
podejmowano ju¿ w 1861 roku. Po wielu latach
starañ polskich in¿ynierów, Ministerstwo Robót
Publicznych w Wiedniu powo³a³o Komitet Orga-

100-lecie powo³ania Akademii 
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nizacyjny Akademii Górniczej, co doprowadzi³o
do zatwierdzenia dzia³alnoœci uczelni. Pierwsz¹
inauguracjê zaplanowano na rok akademicki
1914/15, lecz wybuch I Wojny Œwiatowej unie-
mo¿liwi³ i wstrzyma³ rozpoczêcie do „spokojnych
czasów”, co wynika z zapisków w dokumentach.
Owe spokojne czasy nasta³y dopiero po piêciu
latach. Oficjalne otwarcie i rozpoczêcie pierwsze-
go roku akademickiego nast¹pi³o 20 paŸdzierni-
ka 1919 roku. Okres oczekiwania nie zniechêci³
inicjatorów, którzy z jeszcze wiêksz¹ energi¹ roz-
poczêli ciê¿k¹ pracê kszta³cenia przysz³ych
in¿ynierów. Ta wspania³a postawa ówczesnych
prekursorów zas³uguje na najwy¿szy podziw
i uznanie. Przy tak du¿ym zaanga¿owaniu i chêci
zbudowania czegoœ nowego, naturalnie przysz³o
tak¿e s³ynne motto AGH „Labore creata, labori et
scientiae servis”, a najwa¿niejsze cele i za³o¿e-
nia nie zmieni³y siê do dziœ. Bardzo trudne czasy
i perypetie historyczne nie zachwia³y pozycj¹
Akademii, a wrêcz przeciwnie, pozwoli³y wypra-
cowaæ jej siln¹ pozycjê zarówno w Polsce jak i za
granic¹.
W okresie powojennym uczelnia nieustannie siê
rozwija. Pierwsze wydzia³y zwi¹zane by³y jedynie
z górnictwem i hutnictwem. Jednak¿e bardzo
szybko zaczê³y powstawaæ nowe kierunki stu-
diów i kolejne wydzia³y. W 1949 roku przyjêto
obowi¹zuj¹c¹ do dziœ nazwê Akademia Górni-
czo-Hutnicza i w tym samym czasie nasza uczel-
nia przyjê³a imiê patrona, Stanis³awa Staszica,
ojca polskiego przemys³u, wielkiego mê¿a stanu
i filantropa. Aktualnie w AGH studiuje ponad
35 000 studentów na szesnastu wydzia³ach. Jest
naszym niew¹tpliwie wielkim sukcesem, ¿e
pomimo panuj¹cego ni¿u demograficznego, kan-
dydaci nadal masowo wybieraj¹ AGH.
W dniach 25-27 kwietnia na terenie Akademii
Górniczo-Hutniczej bêdziemy mieli zaszczyt goœ-
ciæ cz³onków Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich. To niezwykle wa¿ne i uro-
czyste wydarzenie uœwietniaj¹ce nasz okr¹g³y ju-
bileusz istotne nie tylko dla uczelni, ale i dla pres-
ti¿u miasta Krakowa. Podczas tych trzech dni od-
bêdzie siê posiedzenie Prezydium oraz Zgroma-
dzenie Plenarne KRASP. Jednym z akcentów
kulturalnych konferencji bêdzie koncert Muzyki
Wiedeñskiej w Centrum Dydaktyki U-2. Mamy
nadziejê, ¿e dziêki temu AGH zapadnie uczestni-

kom g³êboko w pamiêci
i z chêci¹ wracaæ bêd¹ do
nas w przysz³oœci.
Kolejnym wa¿nym przed-
siêwziêciem, które równie¿
wpisuje siê w obchody 100-
lecia Akademii bêdzie spot-
kanie absolwentów AGH
zajmuj¹cych eksponowane
stanowiska w przemyœle,
polityce, biznesie i adminis-
tracji pañstwowej i samorz¹dowej w Polsce i za
granic¹. Odbêdzie siê ono 14 czerwca, a jego ce-
lem bêdzie pokazanie naszym wychowankom
zmian, do jakich dosz³o w uczelni na przestrzeni
lat.
Doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e
chc¹c osi¹gn¹æ sukces powinniœmy inwestowaæ
w jakoœæ kszta³cenia, która bezpoœrednio prze-
k³ada siê na postrzeganie kandydatów przez pra-
codawców. Obecnie mamy podpisanych ponad
270 umów z firmami i przedsiêbiorstwami, a opi-
nie najwiêkszych korporacji na temat naszych
studentów i absolwentów s¹ znakomite, co poka-
zuj¹ uznane rankingi. Sta³y kontakt i wspó³praca
z naszymi wychowankami s¹ bardzo wa¿ne dla
uczelni. Nasi wybitni absolwenci wspieraj¹ nas
rad¹ w zakresie programów kszta³cenia, oferuj¹
konkretn¹ pomoc finansow¹, zlecaj¹ tematy ba-
dawcze i przyjmuj¹ studentów na praktyki.
Wspó³praca z nimi jest nie do przecenienia.
Mo¿na by³oby jeszcze d³ugo opowiadaæ o naszej
historii, planach na przysz³oœæ, a tak¿e o wielu
sukcesach. Nie zapominaj¹c jednak o naszej tra-
dycji, patrzmy w przysz³oœæ i realizujmy marzenia
na miarê XXI wieku. ¯yczê ca³ej spo³ecznoœci
akademickiej naszej uczelni sukcesów w pracy,
szczêœcia osobistego i pogody ducha oraz kolej-
nych 100 lat sukcesów i rozwoju.
Ex praeteritis praesentia aestimantur.
Na podstawie przesz³oœci ocenia siê teraŸniej-
szoœæ.

prof. Tadeusz S³omka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie
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Prof. dr hab. Walery Goetel
by³ osobowoœci¹ wybitn¹ o

szerokim spektrum zaintereso-
wañ i wielkim dorobku nauko-
wym (ponad 1000 publikacji),
organizacyjnym i wychowawc-
zym. Jego nazwisko nieroz³¹cz-
nie zwi¹zane jest z Akademi¹
Górnicz¹, a nastêpnie Akade-
mi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Kra-
kowie a¿ do lat 70-tych ubieg-
³ego stulecia. Uczelni poœwiêci³
znaczn¹ czêœæ swojego ¿ycia
zawodowego jako profesor
geologii i kierownik Katedry
Geologii Ogólnej i Paleontolo-
gii, jako prodziekan i dziekan
Wydzia³u Górniczego w okresie
przedwojennym, i wreszcie jako
rektor Uczelni w trudnych cza-
sach 1939–1951. Jako rektor
AG odbudowywa³ Uczelniê po
zniszczeniach wojennych (wy-
palone górne piêtra g³ównego
gmachu, zdewastowane wypo-
sa¿enie wnêtrz i zniszczone
urz¹dzenia do prac nauko-
wych). Warto przypomnieæ, ¿e
w budynku Uczelni mieœci³ siê
rz¹d niemieckiego gubernatora
generalnego.
W czasie okupacji niemieckiej
przez okres 1941–1944 kiero-
wa³ œrednia szko³¹ Górniczo-
Hutniczo-Miernicz¹ w Krako-
wie, która w okresie likwidacji
nauczania w AG, sta³a siê
schronieniem dla cz³onków ka-
dry nauczaj¹cej Akademii, chro-
ni³a profesorów i wychowaw-
ców przed zag³ad¹ i innymi
sankcjami ze strony okupanta
niemieckiego. Prof. W. Goetel
bardzo dobrze w³ada³ jêzykiem
niemieckim. Znajomoœæ jêzyka
doskonali³ w czasie wykonywa-

nia pracy doktorskiej na Uni-
wersytecie Wiedeñskim u prof.
W. Uhliga.
Jako pierwszy powojenny rek-
tor AG wdro¿y³ plan rozbudowy
Uczelni i jej dalszego szybkiego
rozwoju materialnego i organi-
zacyjnego. Efekty realizacji te-
go planu, nakreœlony rozwój
badawczy i organizacyjny od-
czuwalne s¹ do dziœ w istniej¹-
cych strukturach i funkcjonuj¹-
cych kierunkach rozwojowych
w AGH.
Prof. W. Goetel w okresie przed
1939 r. jako stosunkowo m³ody
cz³owiek doskonali³ przede
wszystkim swoje zainteresowa-
nia zawodowe. By³ geologiem
po doktoracie na Uniwersytecie
Wiedeñskim, który stosunkowo
szybko uzyska³ habilitacjê na
UJ i zwi¹za³ pocz¹tki swej dzia-
³alnoœci ze œrodowiskiem geolo-
gicznym uniwersytetu jako pry-
watny docent. Prace naukowe
profesora z tego okresu wnios³y
znacz¹cy wk³ad w rozpoznanie
budowy geologicznej Tatr,
zw³aszcza ich os³ony mezozo-
icznej. Tatry stanowi³y ponadto
ulubiony poligon dla aktywnoœci
turystycznej i alpinistycznej
prof. W. Goetla, który by³ tak¿e
ratownikiem górskim w zespole
gen. M. Zaruskiego (m. in. ¿eg-
larza) twórcy Tatrzañskiego
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. W Zakopanem W.
Goetel znalaz³ sw¹ mi³oœæ –
przysz³¹ ¿onê pani¹ Mariê Sk³o-
dowsk¹, bratanicê Marii Sk³o-
dowskiej-Curie dwukrotnej lau-
reatki nagrody Nobla, z któr¹
odbywa³ parokrotnie wycieczki
turystyczne po Tatrach.

Góry, zw³aszcza turystyka kra-
joznawcza i dba³oœæ o zacho-
wanie nienaruszonego ich piêk-
na, sta³y siê poza badaniami
geologicznymi w Tatrach, g³ów-
n¹ dziedzin¹ zainteresowañ W.
Goetla. Da³ temu wyraz anga-
¿uj¹c siê w dzia³alnoœæ organi-
zacyjn¹ na rzecz piêkna gór.
By³ wiceprezesem (od 1916 r.),
a póŸniej prezesem Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego
(1936 – 1947), redaktorem na-
czelnym i wspó³za³o¿ycielem
„Wierchów” do dziœ istniej¹cego
czasopisma poœwiêconego  gór
i turystyki górskiej, a tak¿e za-
pocz¹tkowa³ pionierskie na rzecz
utworzenia transgranicznych
parków narodowych w Tatrach,
Pieninach i w masywie Babiej
Góry.
W okresie powojennym (po
1945 r.) prof. W. Goetel wyraŸ-
nie zmieni³ kierunek swoich za-
interesowañ naukowych i spo-
³ecznych. Przede wszystkim za-
przesta³ czynnego uprawiania
badañ geologicznych w terenie,
miêdzy innymi wskutek pogar-
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Prof. Walery Goetel (1889–1972)
i 100-lecie powo³ania Akademii Górniczej w Krakowie
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szaj¹cego siê stanu zdrowia po
z³amaniu nogi w Alpach. Na
pierwszy plan wysunê³y siê ba-
dania z zakresu ochrony przy-
rody i jej zasobów, które profe-
sor zacz¹³ uprawiaæ jeszcze 
w okresie przed 1939 rokiem.
Wokó³ siebie zgromadzi³ grono
wybitnych specjalistów z prof.
W³adys³awem Szaferem (UJ)
na czele, który tworzy³ zespó³
silnie zainteresowany studiami
nad ochron¹ przyrody. W. Goe-
tel przygotowa³ merytoryczne 
i praktyczne fundamenty nauki
o ochronie przyrody i jej zaso-
bów, które nazwa³ sozologi¹ 
i sozotechnik¹. Sta³ siê jej pro-
pagatorem na scenie krajowej 
i miêdzynarodowej. W AGH
powo³a³ Seminarium Ochrony
Zasobów Przyrody i Zabezpie-
czenia Trwa³oœci Ich U¿ytkowa-
nia, które przetrwa³o swojego
za³o¿yciela po jego œmierci 
w 1972 roku. Tezy dotycz¹ce
ochrony œrodowiska zosta³y
wprowadzone do raportu sekre-
tarza generalnego ONZ U’Than-
ta, a Uniwersytet w Bonn uho-
norowa³ Profesora nagrod¹ Van
Tienhovena w 1959 r. za prace
na rzecz ochrony przyrody.
W. Goetel dzia³a³ bardzo inten-
sywnie tak¿e na szerokim fron-
cie spo³ecznym i politycznym:
miêdzy innymi wspó³tworzy³
Akademickie Zrzeszenie Stu-
dentów (AZS). Za³o¿y³ sekcjê
wioœlarsk¹ AZS (by³ jej preze-
sem w latach 1922–39) w Kra-
kowie i sam uprawia³ sport wio-
œlarski.
W 1945 roku kierowa³ rz¹dow¹
grup¹ ekspertów polskich na
konferencji pokojowej w Pocz-
damie. 
W latach 1919–1920 pe³ni³ funk-
cjê przewodnicz¹cego Komitetu

Plebiscytowego Spisko-Oraw-
skiego, a póŸniej (1921 – 1927)
komisarza rz¹du RP dla delimi-
tacji granicy polsko-czechos³o-
wackiej na obszarze Tatr i Ora-
wy. By³ delegatem rz¹du RP do
umów granicznych polsko-cze-
chos³owackich. W tym okresie
nak³oni³ hr. W³. Zamoyskiego
(1853 - 1924) do wykupienia
Morskiego Oka i najbli¿szej
okolicy, ratuj¹c w taki sposób
piêkny zak¹tek Tatr dla Polski.
Hrabia Zamoyski scedowa³ na-
stêpnie te tereny na rzecz pañ-
stwa polskiego, jako pewn¹
formê darowizny.
W 1969 r. prof. Goetel, jako kie-
rownik Komitetu Jubileuszowe-
go 50-lecia AGH, doprowadzi³
do nadania uczelni patronatu
im. S. Staszica oraz poszerze-
nie jej nazwy do obecnej po-
staci czyli Akademia Górniczo-
Hutnicza. Zapocz¹tkowano tak-
¿e wtedy piêkn¹ tradycjê, która
trwa i rozwija siê nadal, powtór-
nej immatrykulacji absolwentów
po 50-latach po³¹czon¹ z wrê-
czeniem specjalnych indeksów
w obecnoœci Rektora i w³adz
poszczególnych Wydzia³ów.
Jest to spotkanie sentymental-
ne dla wielu osób, które spoty-
kaj¹ siê po raz pierwszy po
up³ywie nieraz 50 lat.
Walery Goetel dziêki swoim wa-
lorom osobistym by³ wybitnym
opiekunem m³odzie¿y studen-
ckiej (kurator Stowarzyszenia
Studentów AG), a po skoñcze-
niu zadañ rektorskich obj¹³ 
z wyboru funkcjê przewodni-
cz¹cego Stowarzyszenia Wych-
owanków AGH, któr¹ pe³ni³
przez kolejne prawie 20 lat a¿
do chwili swej œmierci w 1972 r.
Stowarzyszenie zawdziêcza
swemu ówczesnemu przewod-

nicz¹cemu szybki rozwój, utwo-
rzenie rozleg³ej struktury kó³ te-
renowych rozsianych po ca³ej
Polsce, ale tak¿e poza granica-
mi kraju. Najwiêksze liczebnie
Ko³o SW AGH uzyska³o imiê 
W. Goetla.
Profesor W. Goetel spocz¹³ 
w Alei Zas³u¿onych na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie 6
XI 1972 roku. W zeszlym roku
obchodziliœmy wiêc 40 rocznicê
Jego zgonu. Mogi³ê na Cmenta-
rzu stale odwiedza liczne grono
absolwentów Uczelni obsypuj¹c
j¹ ¿ywymi kwiatami. Na czeœæ
prof. W. Goetla gmach g³ówny
Uczelni otrzyma³ Jego patronat.
W gmachu tym obok siedziby
W³adz Rektorskich mieœci siê
tak¿e Wydzia³ Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Œrodowiska stwo-
rzony przez Niego pod pier-
wotn¹ nazw¹ Wydzia³ Geo-
logiczno-Poszukiwawczy, która
oddaje szczególnie w³aœciwie
uprawiane kierunki kszta³cenia,
g³ównie z zakresu geologii sto-
sowanej.
W 2014 r. obchodziæ bêdziemy
rocznicê 125-lecia urodzin prof.
W. Goetla.
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Warto tak¿e przypomnieæ, ¿e 
w bie¿¹cym roku Akademia

Górniczo-Hutnicza œwiêtowaæ
bêdzie 100-lecie powo³ania
Uczelni, na podstawie najwy¿-
szego postanowienia cesarza
Franciszka Józefa (31 V 1913)
o utworzeniu w Krakowie wy¿-
szej szko³y górniczej z jêzykiem
wyk³adowym polskim. Postano-
wienie przygotowa³ do podpisu
po d³ugoletnich staraniach or-
ganizacji górniczych i hutni-
czych w Galicji, CK minister Ro-
bót Publicznych Dr Otokar
Trnka.
W bie¿¹cym roku zbiega siê
wiele wa¿nych wydarzeñ zwi¹-
zanych z dzia³alnoœci¹ i rozwo-
jem Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie.
W. Goetel by³ jednym z pierw-
szych profesorów nowej uczelni
i ca³e swoje naukowe i orga-

nizacyjne ¿ycie zwi¹za³ z uko-
chan¹ Uczelni¹. Wywar³ na jej
rozwój bardzo silny wp³yw, co
zosta³o uczczone ozdobnym
g³azem granitu tatrzañskiego
wmurowanym obok auli w „Je-
go gmachu” (A-0, I p.) z nastê-
puj¹c¹ sentencj¹:

WALERY GOETEL
PROFESOR, REKTOR

AKADEMII 
GÓRNICZO-HUTNICZEJ
GEOLOG, BADACZ TATR

POLSKICH,
TWÓRCA SOZOLOGII

CA£E ¯YCIE POŒWIÊCI£
UCZELNI

I WALCE O ZACHOWANIE
PIÊKNA PRZYRODY

1889
1972

Kazimerz Matl
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II Œwiatowy  Zjazd  In¿ynierów Polskich

Przes³anie
II  Œwiatowego  Zjazdu
In¿ynierów  Polskich

Motto:
In¿ynier projektuje przysz³oœæ

(Theodore von Kármán)
Zgromadzeni w Warszawie 
w dniach 26-28 czerwca 2013
roku uczestnicy II Œwiatowego
Zjazdu In¿ynierów Polskich wy-
ra¿aj¹ zadowolenie ze spotka-
nia polskich in¿ynierów z Kraju 
i z zagranicy, licznie przyby³ych
z ró¿nych zak¹tków œwiata.
Polska w 2013 roku jest w wa¿-
nej chwili dziejowej. Wynika to
miêdzy innymi ze œwiatowego
kryzysu gospodarczego, silnie
dotykaj¹cego kraje Unii Euro-
pejskiej, w tym spowolnienia
polskiej gospodarki. Jest to jed-

noczeœnie wielka szansa roz-
wojowa, któr¹ stwarza bud¿et
Unii Europejskiej na lata 2014-
2020, korzystny dla Polski.
Projekty realizowane w tym
okresie bêd¹ tworzy³y mapê
rozwoju Kraju w przysz³ych de-
kadach. Dlatego tak bardzo jest
wa¿ne w³aœciwe zdefiniowanie
celów oraz pe³ne wykorzystanie
istniej¹cego potencja³u intelek-
tualnego i materialnego do ich
osi¹gniêcia. We wszystkich za-
gadnieniach rozwoju naszego
Kraju i we wszystkich jego dzie-
dzinach kluczowa jest rola tech-
niki i jej twórców – in¿ynierów.
Œwiadomi tych wyzwañ, swej
roli i powinnoœci, polscy in¿ynie-
rowie pracuj¹cy w Kraju i za
granic¹ apeluj¹ do w³adz Rze-

czypospolitej Polskiej o odwa¿-
ne, pryncypialne i zgodne 
z dalekosiê¿n¹ wizj¹ zaplano-
wanie zrównowa¿onego rozwo-
ju Polski. Deklaruj¹ swój udzia³
w podnoszeniu Kraju na œwiato-
wy poziom gospodarczy i cywi-
lizacyjny – na miarê naszych
chlubnych osi¹gniêæ i tradycji
technicznych oraz na miarê
talentów i aspiracji Polaków.
Uczestnicy Œwiatowego Zjazdu
In¿ynierów Polskich uznaj¹
ideê Zjazdu za cenn¹ i wska-
zuj¹ na potrzebê jego kontynu-
acji. Umo¿liwi to pe³ne wyko-
rzystanie zasobów wiedzy 
i umiejêtnoœci polskich in¿ynie-
rów rozproszonych po ca³ym
œwiecie.
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Polska myœl techniczna

28wrzeœnia 2012 roku
zosta³a ods³oniêta tabli-

ca mianuj¹ca most Huey P.
Longa w Nowym Orleanie Na-
rodowym pomnikiem Historycz-
nym. Ods³oniêcie tablicy odby³o
siê w obecnoœci Andrew Her-
mana, Prezesa Amerykañskiej
Organizacji In¿ynierów Budow-
lanych (ASCE) oraz przedsta-
wicieli Wydzia³u Komunikacji
Stanu Luizjana. Wyró¿nienie to
umieszcza dzie³o naszego Ro-
daka w towarzystwie 250 po-
dobnych budowli w œwiecie.
Wœród tych znamienitych kon-
strukcji znajduje siê Wie¿a
Eiffla w Pary¿u, Kana³ Panam-
ski, Budynek Kongresu Amery-
kañskiego w Waszyngtonie 
i inne.  Tekst tablicy g³osi:
“Budowla ta jest kombinacj¹
mostu kolejowego i drogowego.
Projektowany przez firmê Mod-
jeski, Masters i Chase, z zale-
ceniami fundamentowania dok-
tora Karola Terzagiego. By³ to
pierwszy most poprzez rzekê
Misissipi w Nowym Orleanie. 
Z dwutorow¹ lini¹ kolejow¹ 
o d³ugoœci 22995 stóp by³ naj-
d³u¿szym, wysoko po³o¿onym
mostem kolejowym na œwiecie.
Czêœæ drogowa o d³ugoœci 8076
stóp pocz¹tkowo by³a dwupas-
mowa, oparta na wspornikach
po obu stronach mostu. Zapis
Historycznych Amerykañskich
Dzie³ In¿ynieryjnych pisa³ o nim,
¿e by³ on Wielkim In¿ynieryjnym
Dzie³em Mostów Kolejowych 
i Drogowych w tym kraju”.   

Budowê tego mostu Modrze-
jewski ukoñczy³ w 1935 roku.
Obliczono, ¿e w ci¹gu 77 lat
przez most przejecha³o ponad

100000 poci¹gów osobowych 
i oko³o 30 milionów wagonów
towarowych. Obecnie z mostu
korzysta 43000 samochodów
dziennie. Du¿y ruch poci¹gów
kolejowych i pojazdów drogo-
wych ma ogromny wp³yw na
rozwój ekonomiczny regionu
Nowego Orleanu. Konstrukcja
mostu jest bardzo pieczo³owicie
utrzymywana, przez specjalis-
tów uznana jako wspanialy
przyk³ad technicznego genius-
zu Modrzejewskiego. Most nosi
imiê by³ego gubernatora Luiz-
jany, Huey P. Longa, który pod-
czas swojej kadencji rozpocz¹³
program robót publicznych
finansowany ze zwiêkszonego
opodatkowania paliw p³ynnych.
Jego celem by³a równie¿ budo-
wa mostu w Nowym Orleanie
poprzez rzekê Misissipi.  

Mo¿emy byæ dumni z tego wy-
ró¿nienia dzie³a Modrzejew-
skiego ale z pewnym zastrze¿e-
niem, gdy¿ by³o to przedew-
szystkim jego dzie³o. Na p³ycie
tej powinno byæ wymienione
przedewszystkim nazwisko na-
szego Rodaka. W dniu otwarcia
mostu 16 grudnia 1935 roku ga-
zety Nowego Orleanu pisa³y 
w superlatywach o Modrzejew-
skim.  Pisano o nim, ¿e by³ naj-
s³awniejszym konstruktorem
mostów w historii Ameryki. Most
nazwano cudem techniki, dzie-
³em sztuki.  Najlepsi amerykañ-
scy konstruktorzy mostów nie
mogli sobie poradziæ z proble-
mem  realizacji budowy mostu
w delcie rzeki Misissipi. Ze
wzglêdu na g³êbokie warstwy
gruntów osadowych, mulas-
tych, g³ebokie koryto rzeczne,

du¿y ruch statków oceanicz-
nych problem ten wydawa³ siê
nie do rozwi¹zania. By³o wiele
ró¿norodnych wariantów budo-
wy mostu, rozwa¿ano nawet
budowê tunelu pod rzek¹. 

Modrzejewski nie znalaz³ nie-
stety nale¿nego mu uznania.
Mo¿na tutaj przypomnieæ kilka
innych jego osi¹gniêæ. Gdy 
w 1907 roku dosz³o do tragicz-
nej katastrofy przy budowie
mostu w Quebec City, rz¹d ka-
nadyjski zdecydowa³ siê na
kontynuowanie tego projektu 
i wybra³ trzech najlepszych kon-
struktorów z Anglii, Francji i ze
Stanów Zjednoczonych. Z ca³ej
plejady cenionych konstrukto-
rów amerykañskich Kanadyj-
czycy zdecydowali siê wybraæ
polskiego imigranta, Rudolfa
Modrzejewskiego. Z tej trójki
Modrzejewski by³ jedynym,
który doprowadzi³ budowê do
koñca. Pierwszy, rekordowy
most wisz¹cy na œwiecie w Fila-
delfii by³ równie¿ jego dzie³em.
Gdy zdecydowano siê budowaæ
most w San Francisco, most 
o którym pisano, ¿e by³ mostem
Tysi¹clecia wybrano w³aœnie
Modrzejewskiego jako prze-
wodnicz¹cego Komisji In¿ynie-
ryjnej prowadz¹cej budowê.
Modrzejewski zmar³ w czerwcu
1940 roku, po dzieñ dzisiejszy
funkcjonuj¹ jego mosty i s¹ po-
wodem do naszej narodowej
dumy, tworz¹ piêkn¹ kartê
Polskiego Dziedzictwa w Ame-
ryce.   

Jan S. P³achta
USA

MOST MODRZEJEWSKIEGO - NARODOWYM POMNIKIEM
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Zakoñczy³ siê II Œwiatowy Zjazd In¿ynierów
Polskich, który obradowa³ w Warszawie 26 – 28
czerwca 2013 r. Honorowy Patronat nad Zjazdem
sprawowa³  Prezydent RP Pan Bronis³aw Komorowski.
W otwarciu Zjazdu uczestniczyli m.in: 
- Olgierd Dziekoñski – sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, 
- Senator RP Andrzej Person – przewodnicz¹cy
Senackiej Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci 
z Polakami za Granic¹, 
- Ekscelencja Alexandra Bugailiskis - Ambasador
Kanady w Polsce, 
- Ekscelencja Robin Barnett - Ambasador
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Pó³nocnej w Polsce, 
- Leszek Rafalski – przewodnicz¹cy Rady
G³ównej Instytutów Badawczych, prezes Akade-
mii In¿ynierskiej w Polsce 
Po wyst¹pieniach cz³onków Komitetu Steruj¹-
cego – organizatorów Zjazdu: 
- Ewy Mañkiewicz-Cudny – prezes Federacji
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT, 

- Jana Szmidta – rektora Politechniki Warszawskiej, 
- Andrzeja Nowaka – prezesa Rady Polskich
In¿ynierów w Ameryce Pó³nocnej, 
- Tadeusza Wiêckowskiego – rektora Politechniki
Wroc³awskiej, przewodnicz¹cego Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
- Andrzeja Tombiñskiego – wiceprezesa
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzy-
szeñ Naukowo-Technicznych, 
g³os zabra³ Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP Olgierd Dziekoñski, który odczyta³
przes³anie Pana Bronis³awa Komorowskiego, Pre-
zydenta RP do uczestników i organizatorów Zjazdu.
W ZjeŸdzie udzia³ wziê³o 71 przedstawicieli z 12
krajów: (Austrii, Francji, Indonezji, Kanady, Ka-
zachstanu, Litwy, Niemiec, Republiki Po³udnio-
wej Afryki, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA).
Ich partnerami byli przedstawiciele krajowych
œrodowisk technicznych: uczelni, w tym rektorzy -
cz³onkowie Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych (KRPUT); instytutów ba-
dawczych, biznesu i przemys³u oraz stowa-
rzyszeñ naukowo-technicznych sfederowanych
w Naczelnej Organizacji Technicznej. 
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Obrady plenarne Zjazdu rozpocz¹³ wyk³ad inau-
guracyjny Prezesa PAN, prof. dr hab. in¿. Mi-
cha³a Kleibera pt  „Miejsce Polski w XXI wieku”.
Nastêpnie w sesji panelowej nt. „Innowacyjnoœæ
– strategia, oczekiwania, mo¿liwoœci”, udzia³
wziêli m.in.: wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociñski oraz Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego Barbara Kudrycka.
Kolejnych 6 plenarnych sesji zjazdowych zosta³o
poœwiêconych problematyce:
· „Wdro¿enia: potrzeby i mo¿liwoœci” 
· „Infrastruktura i transport” 
· „Polskie innowacje dla Œwiata, Œwiatowe inno-
wacje dla Polski“ 
· „Techniki Informacyjne” 
· „Stowarzyszenia naukowo-techniczne plat-
form¹ spotkania nauki i biznesu” 
· „Œcie¿ki kszta³cenia technicznego” 
· „Szanse i zagro¿enia dla przemys³u energe-
tycznego – ujêcie Polska-Œwiat ”
Celem Zjazdu by³a integracja polskich œrodowisk
in¿ynieryjnych oraz wymiana doœwiadczeñ w za-
kresie wdra¿ania innowacji, transferu technologii,
podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkuren-
cyjnoœci w œwiecie. Zjazd podj¹³  problemy:
· przedstawienia potencja³u i osi¹gniêæ polskich
in¿ynierów i naukowców za granic¹,
· wypracowania najskuteczniejszych metod wy-
korzystania tego potencja³u, 
· przedstawienia polskich potrzeb i oczekiwañ od
œrodowisk polonijnych i wzajemnie,
· wspó³prac¹ polonijnych i krajowych organizacji
naukowo-technicznych,
· nawi¹zania kontaktów indywidualnych i rozwój
programu sta¿y miêdzynarodowych dla studen-
tów i in¿ynierów. 
Obrady Zjazdu w Warszawskim Domu Technika
NOT sta³y siê okazj¹ do uroczystego wrêczenia

tytu³ów „Mistrz Techniki FSNT NOT“. Tytu³ ten
otrzyma³ zespó³: dr. in¿. Zbigniew Zienowicz, pre-
zes firmy HYDROMEGA Sp. z o.o. w Gdyni wraz
z pracownikiem mgr in¿. Piotrem Myœliwym za
rozwi¹zanie pn. „Sta³owydajnoœciowo-pulsacyjny
zespó³ pompowy HAMER 500” 
Jury Konkursu, któremu przewodniczy³ wicepre-
zes FSNT NOT Stefan Góralczyk wyró¿ni³o rów-
nie¿ rozwi¹zania techniczne dwóch innych zespo³ów:
· zespo³u Politechniki Wroc³awskiej, autorów
opracowania „Biomechatroniczna proteza rêki”,
· zespo³u autorskiego z Warszawy wyró¿nionego
za opracowanie „Uniwersalny System Badañ
Fotoelektrycznych – USBF”
Uczestnikom Zjazdu zaprezentowano tak¿e suk-
ces m³odej polskiej myœli technicznej. Przedsta-
wi³ go in¿. Piotr Ciura, koordynator projektu ³azi-
ka marsjañskiego z Politechniki Bia³egostockiej,
który wygra³ zawody University Rover Challenge.
Istotnym wydarzeniem by³a sesja, w której
wyst¹pili przedstawiciele wszystkich polonijnych
stowarzyszeñ naukowo-technicznych z Europy 
i Ameryki Pó³nocnej, którzy podzielili siê swoimi
doœwiadczeniami oraz propozycjami nowych roz-
wi¹zañ i projektów wspó³pracy ze Starym Krajem.
Oczywiœcie Zjazdowi towarzyszy³o szereg wy-
darzeñ o ró¿nym charakterze. By³a to wystawa
poœwiêcona Janowi Czochralskiemu, jednemu 
z najwybitniejszych polskich naukowców, którego
prze³omowe odkrycia przyczyni³y siê do rozwoju
elektroniki. W szeœædziesi¹t¹ rocznicê œmierci
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok
2013 Rokiem Jana Czochralskiego. 
W ramach bardziej kole¿eñskich odby³y siê Gala
Polskich In¿ynierów, w której wzi¹³ udzia³ b. pre-
mier i przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskie-
go prof. Jerzy Buzek oraz  Gala „Polacy Razem”,
nawi¹zuj¹ca do sympozjów organizowanych
przez NOT i polonijne stowarzyszenia naukowo-
techniczne od 1996 roku.
Trwa jeszcze pod przewodnictwem prof. dr hab.
in¿. W³odzimierza Kurnika, by³ego rektora Poli-
techniki Warszawskiej, praca Komisji Wniosko-
wej, która wkrótce, w specjalnym komunikacie
przedstawi dorobek II Zjazdu. 

Przygotowa³:
Janusz M. Kowalski

Specjalista ds PR FSNT NOT
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