
W Pol sce wa żą się lo sy, czy pod jąć
de cy zję o bu do wie elek trow ni ato mo wej
wo bec ko niecz no ści ogra ni cze nia wy -
do by wa nia wę gla i ro py naf to wej. Być
mo że, że pol ski rząd zwró ci się do na -
ro du o po moc w roz strzy gnię ciu tej trud -
nej spra wy w for mie re fe ren dum. Aby
świa do mie za brać w tej spra wie głos,
na le ży zro zu mieć isto tę ener gii ato mo -
wej, zwią za ne z nią ko rzy ści, ale i nie -
bez pie czeń stwa, (przede wszyst kim dla
zdro wia) oraz być pew nym, czy je ste -
śmy w sta nie im za po biec i z ni mi się
upo rać. Dla te go, raz jesz cze po ru sza my

ten te mat na ła mach „Rocz ni ków War -
szaw skiej Szko ły Zdro wia”.

Isto ta pro mie nio twór czo ści

Od kry te przez Be cqu ere la pro mie -
nio wa nie ura nu, roz szy fro wa ne przez
na szą, pol ską no blist kę, Ma rię Skło dow -
ską -Cu rie, ja ko efekt roz pa du ją dra ato -
mu za po cząt ko wa ły nie zwy kły roz wój
na uki o pro mie nio twór czo ści, któ ry trwa
do dzi siaj. Mi mo to nie wszyst ko wie my
o tym, fra pu ją cym uczo nych, zja wi sku.
Lecz, na pew no wie my, że mu si my je
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W poszukiwaniu dobrych źródeł energii…

Prof. nadzw. dr hab. Irena CELEJOWA
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Warszawska Szkoła Zdrowia

Ta be la 1. Część sze re gu pro mie nio twór cze go roz pa du ura nu -238

wg Dra ijer i La key, 1999

Na zwa – licz ba ma so wa Okres 
połowicznego rozpadu

Emitowane 
promieniowanie

uran – 238 roz pa da się ko lejno na: 4,5 mld lat alfa
tor – 234
pro ak tyn – 234m.

uran – 234

tor – 230
rad – 226 1600 lat alfa
radon – 222 3,82 dnia alfa
polon – 218 3,05 minuty alfa
ołów – 214 26,8 minuty alfa
bizmut – 214 19,9 minuty beta
polon – 214 0,00016 sekundy alfa
ołów – 210 22,3 lat beta
bizmut – 210

polon – 210
i kończy się na:
ołów – 206 stabilny
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trak to wać z ostroż no ścią. W sta bil nym
ją drze każ de go pier wiast ka jest zrów -
no wa żo na ilość pro to nów i neu tro nów.
W sta nie tym jed nak tkwi „uśpio na” ol -
brzy mia si ła ener gii. Je że li licz ba pro to -
nów nie jest zrów no wa żo na przez od -
po wied nią licz bę neu tro nów, to ją dro
„cier pi” na nad miar ener gii i nie jest
w sta nie utrzy mać się w ca ło ści. To też,
roz pa da się i emi tu je ten nad miar ener -
gii, któ ry jest wła śnie pro mie nio wa -
niem jo ni zu ją cym [Ce le jo wa, 2002]. Tej
for mie prze mia ny ener gii to wa rzy szy
prze mia na „ma cie rzy ste go” pier wiast ka
na in ne pier wiast ki o mniej szej ma sie
ato mo wej, aż do ostat nie go pier wiast -
ka, któ ry znów jest sta bil ny. Ob ra zu je
to ta be la 1 na przy kła dzie sze re gu pro -
mie nio twór cze go roz pa du ura nu -238.

Za leż nie od licz by pro to nów i neu -
tro nów w ją drze ato mu, są pier wiast ki
pro mie nio twór cze lek kie i cięż kie.

Czas roz pa du cał ko wi te go lek kich
pier wiast ków jest krót ki, któ ry trwa ułam -
ki se kund, go dzi nę, kil ka dni, kil ka lat,
a cięż kich pier wiast ków jest dłu gi i bar dzo
dłu gi, bo trwa kil ka dzie siąt, set ki, mi lio ny
i mi liar dy lat, jak np. ura nu -238.

Ro dza je pro mie nio wa nia

Pro mie nio wa nie al fa – sta no wią je
cięż kie, do dat nio na ła do wa ne cząst ki ją -
dra ato mo we go, zło żo ne z dwóch pro to -
nów i dwóch neu tro nów. Emi tu ją je ato -
my cięż kich pier wiast ków, czy li o du żej
i bar dzo du żej ma sie (licz bie) ato mo wej,
ta kich jak uran, rad, ra don i plu ton.
Przed pro mie nio wa niem al fa ła two się
uchro nić. Mo że się ono prze miesz czać
w po wie trzu za le d wie na od le głość kil ku
cen ty me trów, po nie waż za trzy mu ją je
róż ne przed mio ty, np., kart ka pa pie ru,
war stwa skó ry czło wie ka (epi der ma).
Jed nak że, je śli pro mie nio wa nie al fa do -
sta nie się do wnę trza or ga ni zmu, to ca -

łą swą ener gię prze ka że ko mór kom
cia ła czło wie ka. Wte dy or ga nizm nasz
otrzy mu je tzw. daw kę we wnętrz ną pro -
mie nio wa nia.

Pro mie nio wa nie be ta – o ujem nym
ła dun ku elek trycz nym – to elek tro ny,
któ re mo że za trzy mać ar kusz bla chy,
szkla na szy ba i zwy kłe ubra nie. Pro mie -
nio wa nie to prze ni ka do na sze go or ga -
ni zmu je dy nie przez ze wnętrz ną war -
stwę skó ry i po wo du je do tkli we po pa -
rze nia. Do zna li ich pod czas ba dań Ma -
ria i Piotr Cu rie, a tak że oso by za trud nio -
ne pod czas róż nych ka ta strof i wy pad -
ków przy ga sze niu po ża rów i li kwi da cji
skut ków, np. wy bu chu w Elek trow ni Ato -
mo wej w Czar no by lu i ostat nio w Ja po nii
(Fu ku shi ma).

Je że li cząst ki pro mie nio wa nia be ta
do trą do wnę trza or ga ni zmu, to po wo -
du ją na pro mie nio wa nie tka nek i na -
rzą dów.

Pro mie nio wa nie gam ma – jest ener -
gią fal elek tro ma gne tycz nych. Ma bar dzo
du ży za sięg roz prze strze nia nia się w po -
wie trzu. Pro mie nie gam ma są fo to na mi,
po dob ny mi do świa tła wi dzial ne go o ma -
łej dłu go ści fa li. Wła śnie sub stan cje gam -
ma -pro mie nio twór cze znaj do wa ły się
w chmu rze ska żeń po ka ta stro fie czar no -
byl skiej i do się gły ca łej Eu ro py i świa ta.
Pro mie nio wa nie gam ma ła two wni ka
do tka nek ludz kie go or ga ni zmu, lecz po -
tem je go in ten syw ność ma le je. Za trzy mu ją
je sub stan cje o du żej gę sto ści, to też sta no -
wią one do brą ba rie rę przed pro mie nio -
wa niem gam ma. Wszel kie schro ny i urzą -
dze nia chro nią ce przed pro mie nio twór -
czy mi od pa da mi są z nich zbu do wa ne. 

Pro mie nio wa nie rent ge now skie emi -
tu je nie wi dzial ne, lecz bar dzo prze ni kli we
pro mie nio wa nie X, od kry te przez Röntge -
na wcze śniej nim zo sta ło od kry te i wy ja -
śnio ne zja wi sko pro mie nio twór czo ści.
Pro mie nie X są iden tycz ne z pro mie nia -
mi gam ma. Są sztucz nie wy twa rza ne.
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Jesz cze trze ba wy mie nić pro mie -
nio wa nie neu tro no we, któ re wpraw -
dzie nie jest pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi,
ale je że li zde rzy się z ją drem ato mu
sub stan cji, to mo że po wo do wać ak ty -
wa cję lub emi sję pro mie nio wa nia gam -
ma, po śred nio wy wo łu jąc pro mie nio wa -
nie jo ni zu ją ce. Neu tro ny ma ją więk szą
zdol ność prze ni ka nia do tka nek czło -
wie ka. Mo że je za trzy mać gru ba war -
stwa be to nu, wo dy lub pa ra fi ny. 

A za tem re asu mu jąc: w spo sób na tu -
ral ny po wsta je pod czas re ak cji sa mo rzut -

ne go roz sz cze pie nia (roz pa du) ją dra ato -
mo we go pro mie nio wa nie al fa, be ta
i gam ma, a na sku tek dzia ła nia czło wie -
ka pro mie nio wa nie X (rent ge now skie)
i pro mie nio wa nie neu tro no we. Ro dza je
pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go i nie jo ni zu -
ją ce go przed sta wia ry ci na 1.

Ist nie je jesz cze ko lej ny ro dzaj pro -
mie nio twór czo ści: sztucz na pro mie nio -
twór czość, od kry ta przez Ire nę i Fry de ry -

ka Jo liot -Cu rie. Ato my pier wiast ków, któ re
nie są z na tu ry pro mie nio twór cze, jak np.
alu mi nium, moż na prze mie nić w pro mie -
nio twór cze przez zde rze nie czą stek po -
ru sza ją cych się z du ży mi szyb ko ścia mi.

Za rów no na tu ral ne, jak i sztucz ne
pier wiast ki pro mie nio twór cze są wy ko -
rzy sty wa ne z po żyt kiem dla czło wie ka
w me dy cy nie, prze my śle i ba da niach
na uko wych. Nie ste ty, ener gia ato mo wa
zo sta ła wy ko rzy sta na do kon struk cji
bom by ato mo wej, któ ra zo sta ła uży ta
pod czas II woj ny świa to wej w Hi ro szi -

mie i Na ga sa ki w Ja po nii, lecz dzię ki
mię dzy na ro do wej umo wie pro duk cja
tej strasz li wej bro ni zo sta ła za ka za na.

Ro dza je da wek na pro mie nio wa nia 
or ga ni zmu czło wie ka

W wy ni ku uży cia bom by ato mo wej
w Ja po nii po nio sły na tych mia sto wą
śmierć set ki ty się cy osób. Zo sta li na pro -
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Ryc. 1. Pod sta wo wy po dział ro dza jów pro mie nio wa nia

wg Dra ijer i La key, 1999
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mie nio wa ni bar dzo du ży mi daw ka mi
w krót kim cza sie, czy li daw ka mi de ter -
mi ni stycz ny mi. Je że li moc ta kie go pro -
mie nio wa nia jest bar dzo du ża, to na stę -
pu je na tych mia sto wa śmierć. Je że li niż -
szej mo cy, śmierć na stę pu je po pew nym
cza sie, na sku tek cięż kich cho rób, jak
tzw. cho ro ba po pro mien na, bia łacz ka
i in ne no wo two ry zło śli we i cho ro by
róż nych na rzą dów. Wy stą pie nie cho rób
za le ży od prze kro cze nia daw ki pro go -
wej, wy no szą cej 1000 mSv.1

Daw ki sto cha stycz ne – po wo du ją
po waż ne skut ki zdro wot ne, na wet pod
wpły wem bar dzo ma łych da wek na pro -
mie nio wa nia, któ re uszka dza ją po je dyn -
cze ko mór ki, po wo du jąc mu ta cje w ge -
no mie. [Wahlström, 1999] Po la tach roz -
wi ja ją się wów czas w tkan kach i na rzą -
dach no wo two ry, a w ra zie na pro mie -
nio wa nia go nad zmia ny dzie dzicz ne
– czy li róż ne wa dy wro dzo ne. Ob ser wu -
je my do dziś te go ro dza ju skut ki zrzu ce -
nia bomb ato mo wych w Ja po nii. 

Za sto so wa nie ener gii ato mo wej

Wo bec wy kład ni cze go wzro stu
pro duk cji prze my sło wej mi mo okre so -
wych re ce sji [Ce le jo wa, 2000] i rów nież
wy kład ni cze go wzro stu lud no ści w świe -
cie mi mo zgo nów dzie ci z gło du w kra -
jach bied ne go Po łu dnia [Pa la, 2010], ist -
nie je re al na groź ba wy czer pa nia się ko -
pal nych źró deł ener gii – wę gla ka mien -
ne go i ro py naf to wej. Się gnię to za tem
po ener gię ato mo wą do wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej w spe cjal nych re ak -
to rach. W wie lu pań stwach świa ta pro -
du ku je się już więk szość ener gii elek -
trycz nej w elek trow niach ato mo wych. Już
w ro ku 1998 – 17% ener gii elek trycz nej,
a obec nie 14% po wsta je wła śnie tą dro -

gą. Pol ska mi mo że nie ma elek trow ni
ato mo wej, jest oto czo na elek trow nia mi
ato mo wy mi w od le gło ści od na szych
gra nic od 119 do 300 ki lo me trów
w pań stwach ościen nych (ryc. 2) 

Po strasz li wym, ostatnim ka ta kli zmie
w Ja po nii, wie le państw, jak w Niem czech
pod ję ło de cy zje o czę ścio wej li kwi da cji
elek trow ni ato mo wych w okre ślo nym cza -
sie. Jak wy ni ka z da nych fe de ral ne go urzę -
du sta ty stycz ne go w Wies ba den, de cy zja
Nie miec o re zy gna cji z ener gii ato mo wej
do 2022 ro ku wpły nę ła na osła bie nie eks -
por tu oraz sta gna cję go spo dar ki kra ju.
W dru gim kwar ta le 2011 r. PKB wzrósł
w tym cza sie za le d wie o 0,1%, pod czas
gdy w pierw szym kwar ta le o 1,3%. Bar dzo
zma lał eks port ener gii elek trycz nej, któ rą
trze ba by ło w więk szym stop niu im por to -
wać. Są to zja wi ska nie ko rzyst ne, ale
po po sze rze niu pro duk cji „czy stej ener gii”
– al ter na tyw nej w sto sun ku do ato mo wej,
bi lans ener gii mo że oka zać się ko rzyst ny.
Rów nież w Ja po nii pod ję to de cy zję o przej -
ściu na czy stą od na wial ną ener gię al ter na -
tyw ną [Kę ciek, 2011]. W ak tu al nej sy tu acji
nie pew no ści i roz wa żań nad za cho wa niem
elek trow ni ato mo wych w wie lu pań stwach
Pol ska pod ję ła już wie le kon kret nych kro -
ków przy go to waw czych do bu do wy elek -
trow ni ato mo wej w na szym kra ju.

Do tych czas w Pol sce wy ko rzy stu je
się pro mie nio wa nie do ce lów me dycz -
nych i prze my sło wych na pod sta wie Pra -
wa ato mo we go2, któ re ści śle okre śla
dzia łal ność wszyst kich in sty tu cji zwią za -
nych z pro duk cją ener gii ato mo wej
i służb za bez pie cze nia ra dio lo gicz ne go.

Re ak tor MA RIA (fot. 1) wraz z ba -
se nem tech no lo gicz nym, w któ rym prze -
cho wu je się wy pa lo ne pa li wo ją dro we
z eks plo ata cji te go re ak to ra mie ści się
w Świer ku, w Na ro do wym Cen trum Ba -
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1 Si wert – jed nost ka pro mie nio wa nia po chło nię te go przez tkan kę, na rząd lub ca ły or ga nizm.
2 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, 2011.
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dań Ją dro wych, któ re mu pod le ga rów -
nież Kra jo we Skła do wi sko Od pa dów
Pro mie nio twór czych (KSOP) w Ró ża nie
n. Na rwią (ok. 90 km od War sza wy),
je dy ne w Pol sce, dzia ła ją ce od 1961 r.,
już prze peł nio ne, to też na stą pi je go za -
mknię cie do 2020 ro ku. 

Czy w 100% je ste śmy chro nie ni
przed pro mie nio wa niem? Ra port PAA
[Dzia łal ność Pre ze sa…, 2011] stwier dza,
że „na ra że nie ra dia cyj ne czło wie ka nie
mo że być cał ko wi cie wy eli mi no wa ne”.
Daw ka gra nicz na dla sztucz nych izo to -
pów pro mie nio twór czych dla ogó łu lud -
no ści wy no si 1 mSv rocz nie. Jak wy ni ka
z ba dań prze pro wa dzo nych w 34 pla -
ców kach pod sta wo wych w sta cjach sa -
ni tar no -epi de mio lo gicz nych i w 9 pla -
ców kach spe cja li stycz nych, łącz ne na ra -
że nie na pro mie nio wa nie sta ty stycz ne go

miesz kań ca Pol ski od sztucz nych źró deł
pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go, ale z wy łą -
cze niem na ra że nia me dycz ne go, a przy
do mi nu ją cym jesz cze udzia le na ra że nia
po cho dzą ce go od ce zu Cs -137, obec ne go
wciąż w na szym śro do wi sku w wy ni ku
wy bu chów ją dro wych i awa rii czar no byl -
skiej, wy no si ło w 2010 r. ok. 0,009 mSv,
tj. 0,9% daw ki gra nicz nej.

Wg opi nii ra por tu Pol skiej Agen cji
Ato mi sty ki by ło to na ra że nie bar dzo ma łe.

Je śli jed nak uwzględ ni my na ra że nie
me dycz ne, któ re jest u nas znacz ne z po -
wo du zbyt nie raz czę ste go i po chop ne go
sto so wa nia prze świe tleń i in nych za bie -
gów opar tych o pro mie nio twór czość, na -
ra że nie być mo że by ło więk sze.

Oto, jak wy ra ził się o tym słyn ny spe -
cja li sta w za kre sie me dy cy ny nu kle ar nej,
pro fe sor Je rzy Woy -Woj cie chow ski (1996):
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Ryc. 2. Elek trow nie ją dro we zlo ka li zo wa ne w bez po śred nim są siedz twie Pol ski

wg Dzia łal ność Pre ze sa Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty ki oraz Oce na sta nu bez pie czeń stwa
ją dro we go i ochro ny ra dio lo gicz nej w Pol sce w 2010 ro ku, War sza wa 2011
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„…Po nie waż ist nie je li nio wa, bez pro -
go wa za leż ność mię dzy daw ką pro mie nio -
wa nia jo ni zu ją ce go a su pre sją im mu no lo -
gicz ną, mu si my pa mię tać, że na wet ma łe
daw ki pro mie nio wa nia są szko dli we, i że
nie ma obo jęt nych dla pa cjen tów ba dań
rent ge now skich czy izo to po wych. Ry zy ko
szko dli we go od dzia ły wa nia tych ba dań
jest bar dzo wy so kie.”

Każ de prze świe tle nie rent ge now skie
„ob da rza” nas daw ką sku tecz ną więk szą
od daw ki pro mie nio wa nia „po czar no byl -
skie go”, ja ką sta ty stycz ny Po lak otrzy ma
w cią gu ca łe go ży cia.

Bez uwzględ nie nia na pro mie nio wa -
nia w za bie gach me dycz nych, jak to wy żej

wspo mnia no, wy ni ki po mia rów po zio mu
pro mie nio wa nia na te re nie ca łej Pol ski,
a tak że w oto cze niu ośrod ka w Świer ku
i KSOP w Ró ża nie, nie od bie ga ły w 2010
ro ku od wy ni ków z ubie głe go 2009 ro ku.

Po mia ry cał ko wi tej ak tyw no ści ae ro -
zo li at mos fe rycz nych, umoż li wia ją ce wy -
kry cie obec no ści ra dio nu kli dów sztucz -
nych o stę że niu po wy żej 1Bq/m3, nie wy -
ka za ły w 2010 ro ku żad ne go prze kro cze -
nia tej war to ści dla śred nich stę żeń do bo -
wych [Dzia łal ność Pre ze sa PAA…, 2011].

W la tach 2008-2010 nie by ło
na szczę ście żad nych po waż nych awa rii
w obiek tach ją dro wych, któ re by mo gły
zwięk szyć stę że nie sub stan cji pro mie nio -
twór czych w po wie trzu i w kon se kwen cji
w wo dzie i gle bie. A za tem wy ni ki po -
mia rów z lat 2008-2009 uzna no za re -
pre zen ta tyw ne rów nież do ro ku 2010.

Istot nym wskaź ni kiem oce ny na ra że -
nia ra dia cyj ne go dro gą po kar mo wą jest
stę że nie izo to pów pro mie nio twór czych
w mle ku. W 2010 r. stę że nie Cs -137
w mle ku płyn nym (świe żym) by ło w gra ni -
cach od 0,1 do 1,24 Bq/dm3 – śred nio
ok. 0,48 Bq/dm3, co sta no wi ło ok. 26%
cał ko wi tej po da ży po kar mo wej Cs -137.

Wy ni ki te by ły za tem je dy nie
o ok. 20% wyż sze niż w 1985 r., czy li
przed ka ta stro fą w Czar no by lu, ale dzie -
się cio krot nie niż sze niż w 1986 r., czy li
po ka ta stro fie czar no byl skiej (ryc. 3).

Mię so zwie rząt ho dow la nych za -
wie ra ło śred nio rocz ne stę że nie Cs -137,
w po szcze gól nych pro duk tach:

– mię so ho dow la ne – ok. 0,83 Bq/kg 
(ryc. 4)

– drób – ok. 0,58 Bq/kg (ryc. 5)
– ry by – ok. 1,0 Bq/kg (ryc. 6)
– ja ja – ok. 0,43 Bq/kg (ryc. 5)

W po rów na niu z 1986 r. (ka ta stro fa
czar no byl ska) w 2010 r. da ne te by ły kil -
ku na sto krot nie niż sze.
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Fot. 1. Widok basenu reaktora MARIA 
w IEA POLATOM
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Wa rzy wa za wie ra ły izo to py pro -
mie nio twór cze Cs -137 o stę że niu w gra -
ni cach 0,1-0,96 Bq/kg – śred nio
0,47 Bq/KB, a w owo cach 0,1-079 Bq/kg,

czy li na po zio mie z 1985 r., w sto sun ku
do 1986 r., czy li w ro ku ka ta stro fy czar -
no byl skiej o po zio mie kil ku na sto krot nie
niż szym (ryc. 7 i 8).
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Ryc. 3. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w mle ku w Pol sce w la tach 2000-2010

Ryc. 4. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w mię sie ho dow la nym w Pol sce w la tach 2000-2010

Ryc. 5. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w dro biu i ja jach w Pol sce w la tach 2000-2010

wg PAA na pod sta wie wy ni ków po mia rów wy ko ny wa nych przez sta cje sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz ne, 2011 (ryc. 3, 4 i 5)
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W zbo żach ak tyw ność ce zu Cs -137
by ła po dob na śred nio do war to ści
z 1985 r. i wy no si ła 0,43 Bq/kg.

W świe żych grzy bach le śnych po -
dob nie, jak w czar nych ja go dach utrzy -
my wał się po ziom ak tyw no ści ce zu

na wyż szym po zio mie, jak w la tach po -
przed nich i wy no sił w grzy bach
ok. 78,56 Bq/kg, a w ja go dach ok. 10,7
Bq/kg. Ale przed ka ta stro fą w Czar no by -
lu ak tyw ność Cs -137 by ła w grzy bach
rów nież znacz nie wyż sza niż w in nych
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Ryc. 6. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w ry bach w Pol sce w la tach 2000-2010

Ryc. 7. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w wa rzy wach w Pol sce w la tach 2000-2010

Ryc. 8. Śred nie rocz ne stę że nie Cs -137 w owo cach w Pol sce w la tach 2000-2010

wg PAA na pod sta wie wy ni ków po mia rów wy ko ny wa nych przez sta cje sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz ne, 2011 (ryc. 6, 7 i 8)
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pro duk tach spo żyw czych. Mo że to wska -
zy wać na to, że ten ra dio nu klid po cho dzi
tak że z okre su prób z bro nią ato mo wą.

Sko ro w obec nych wa run kach wciąż
jesz cze utrzy mu je się pro mie nio twór czy
cez w śro do wi sku, ja ko po zo sta łość prób
z bro nią ją dro wą i ka ta stro fą czar no byl -
ską, to na su wa się py ta nie, czy na le ży
bu do wać w Pol sce elek trow nię ato mo wą,
któ ra jak stwier dza to ra port przy czy ni się
na pew no do pew ne go wzro stu na pro -
mie nio wa nia po wie trza, wo dy i gle by.

Ma my do bre Pra wo ato mo we (2011)
i spraw ne in sty tu cje, któ re chro nią nas
przed ak tu al nym sta nem na pro mie nio wa -
nia. Na sze służ by bez pie czeń stwa wy ka -
za ły swą spraw ność w ro ku ka ta stro fy
czar no byl skiej. Mi mo bra ku jesz cze in for -
ma cji z b. ZSRR o ka ta stro fie na sze służ by
bez pie czeń stwa na tych miast za sy gna li zo -
wa ły wzrost stę że nia ra dio nu kli dów w po -
wie trzu, co po zwo li ło pod jąć szyb ko ak cję
prze ciw dzia ła nia ku mu la cji w tar czy cy jo du
pro mie nio twór cze go, któ ry zna lazł się
w nad cią ga ją cej chmu rze ra dio ak tyw nej
nad Pol ską. Pod ję to od ra zu sze ro ką ak cję
po da wa nia lud no ści, a szcze gól nie dzie -
ciom, tzw. pły nu Lu go la, któ ry jest roz two -
rem jod ku po ta su. Po wszech ny był wte dy
nie do bór jo du w or ga ni zmie lud no ści w Pol -
sce. To też, jod z pły nu Lu go la za peł nił pu ste,
„głod ne” te go pier wiast ka ko mór ki tar czy cy,
dzię ki cze mu uchro ni li śmy w Pol sce więk -
szość spo łe czeń stwa od wchło nię cia pro -
mie nio twór cze go jo du i nie bez pie czeń stwa
ra ka tar czy cy. Wcze sna ak cja po da wa nia
sta bil ne go jo du, ra tu ją ca zdro wie ty się cy lu -
dzi w Pol sce, zo sta ła wy róż nio na przez Or -
ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo nych (ONZ).
W ostat nich la tach, dzię ki sta ra niom In sty tu -
tu Żyw no ści Ży wie nia, obo wią zu je w Pol sce
jo do wa nie so li ku chen nej, co zli kwi do wa ło
nie do bo ry jo du w or ga ni zmach lud no ści
i sta no wi za bez pie cze nie przed groź ny mi
skut ka mi na pro mie nio wa nia ra dio ak tyw -
nym jo dem, głów nie tar czy cy, w ra zie no -

wej „apo ka lip sy”, cze go cał ko wi cie nie
moż na wy klu czyć.

Trud ne do prze wi dze nia są też zda -
rze nia, ja kie mo gą mieć miej sce pod czas
ka ta kli zmów na sku tek zmian kli ma tu, ja -
kich każ de go nie mal dnia już je ste śmy
świad ka mi pod wpły wem efek tu cie plar -
nia ne go, któ ry wciąż po więk sza czło wiek.
Ist nie je tak że nie bez pie czeń stwo na ru sze -
nia wszel kie go ty pu „mo giel ni ków” z od -
pa da mi pro mie nio twór czy mi. Od pa dy
pro mie nio twór cze skła du je się w wy eks -
plo ato wa nych ko pal niach, sztol niach i ol -
brzy mich za kła dach. W Pol sce, w re ak to -
rze w Na ro do wym Cen trum Ba dań Ją dro -
wych w Świer ku wy ko rzy stu je się pro mie -
nio wa nie dla ce lów me dycz nych i prze -
my sło wych, a od pa dy ra dio ak tyw ne
skła du je się w Ró ża nie nad Na rwią. Skła -
do wi sko to zo sta nie za mknię te w 2020 ro -
ku z po wo du prze peł nie nia. Ta kie „cmen ta -
rze” ra dio ak tyw ne z bie giem cza su mo gą
za jąć ol brzy mie prze strze nie na Zie mi.
W czar no byl skim „sar ko fa gu” zgro ma dzo -
no oko ło 10 ton „go rą cych czą stek”, [Si ren -
ko, 1998]. Mi mo że za so by skła do wa nych
od pa dów pro mie nio twór czych w kra jach
świa ta na pew no bę dą bez piecz niej sze
w mia rę upły wu cza su niż „sar ko fag” czar -
no byl ski, to jed nak z prze ra że niem roz wa -
ża my, co się mo że stać, gdy by za dzia łał
błąd czło wie ka, lub ja kiś nie wy obra żal ny,
gi gan tycz ny ka ta klizm, ja kie co raz gwał -
tow niej już te raz nas nę ka ją.

Co by się sta ło, gdy by ja kaś si ła na -
ru szy ła „sza tań skie trum ny” z za bez pie -
cza ją cych je osłon?...

Czy nie le piej tą dro gą?...

Jest pew ne, że wo bec wy czer pa nia
źró deł ener gii „ko pal nej”, któ ra zresz -
tą przy czy nia się do zło wro gie go
„efek tu cie plar nia ne go”, mu si my zna -
leźć i za sto so wać in ne, czy ste, al ter na -
tyw ne źró dła ener gii. Ma my już wy ni -
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ki ba dań i ich prak tycz nych za sto so -
wań w róż nych kra jach roz wi nię tych.
Pra ce nad ich dal szym za sto so wa niem
są ko niecz ne. Źró dła al ter na tyw nej
ener gii to: ener gia wód, sło necz na,
wia tru, pły wów mor skich, ener gia
ciepl na oce anów i ener gia bio ma sy.

Nie od na wial ne źró dła ener gii al ter -
na tyw nej to: wo dór, ener gia ma gne to -hy -
dro -dy na micz na i ogni wa pa li wo we.
Prócz te go moż na uzy skać ener gię elek -
trycz ną z ener gii wnę trza zie mi czy li ener -
gii geo ter micz nej. Jej źró dłem od na wial -
nym są gej ze ry, a nie od na wial nym ener -
gia go rą cych skał [Stru pi czew ski, 1999].

Ener gia sło necz na o mo cy oko ło
81.109 MW ogrze wa ku lę ziem ską, a z te -
go 27.109 MW przy pa da na lą dy. Ja kie są
moż li wo ści uzy ska nia ener gii ze słoń ca dla
po trzeb go spo dar ki świa to wej niech
świad czy to, że świa to we za po trze bo wa -
nie na moc wszyst kich po sta ci ener gii jest
rzę du 0,01.109 MW. W wie lu kra jach
ener gia słoń ca jest wy ko rzy sty wa na
do ogrze wa nia wo dy i miesz kań, jak np.
w Izra elu. W Pol sce są du że moż li wo ści
wy ko rzy sty wa nia ener gii sło necz nej
w pro duk cji ener gii elek trycz nej. Na 1 m2

po wierzch ni zie mi pa da u nas rocz nie
oko ło 1000 kW ener gii sło necz nej, co
prze kra cza kil ka dzie siąt ra zy po trze by
ener ge tycz ne Pol ski.

Za so by ener gii wia tru są nie wy czer -
pal ne. Na świe cie ist nie ją już ty sią ce in -
sta la cji, wy ko rzy stu ją cych si łę ru chu po -
wie trza do pro duk cji ener gii elek trycz nej.
Waż nym czyn ni kiem w elek trow niach
wia tro wych jest pręd kość wia tru, to też są
one bu do wa ne za zwy czaj w re jo nach
nad mor skich i pod gór skich. Z te go po wo -
du moż li wość już wy ko rzy sty wa nej w Pol -
sce ener gii wia tru ogra ni cza się do pa sa
wy brze ża mor skie go, Pod ha la, pół noc ne -
go Ma zow sza i pół noc nej czę ści Lu belsz -
czy zny. Du że elek trow nie wia tro we pra cu -
ją w USA i na Ha wa jach.

Ener gię mo rza wy ko rzy stu je się
z pły wów (przy pły wów i od pły wów fal
mor skich) i z ener gii ciepl nej wo dy.
W przy szło ści bę dzie się też wy ko rzy sty -
wać ener gię prą dów oce anicz nych.
Naj więk sza na świe cie elek trow nia pły -
wo wa pra cu je we Fran cji.

Ener gia bio ma sy jest uzy ski wa na
z prze two rzo nych od pa dów zwie rzę cych
i rol ni czych. Po ich fer men ta cji po wsta je
bio gaz. Bio gaz sto su je się ja ko pa li wo
do na pę du śred nio pręż nych sil ni ków,
sprzę gnię tych z ge ne ra to ra mi ener gii elek -
trycz nej.

Elek trow nie geo ter micz ne czer pią
ener gię:
a) z gej ze rów, któ re są erup cją pa ry wod -

nej lub go rą cej wo dy z wnę trza Zie mi,
b) z tzw. go rą cych skał, z któ rych uzy -

sku je się ener gię ciepl ną, wier cąc
głę bo kie otwo ry i wtła cza jąc do wnę -
trza zim ną wo dę, któ rą po na grza niu
wy pom po wu je się na po wierzch nię. 

Ener gia geo ter micz na o bar dzo wy -
so kiej tem pe ra tu rze słu ży do pro duk cji
ener gii elek trycz nej. Naj więk sze elek trow -
nie geo ter micz ne znaj du ją się w Sta nach
Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej, we
Wło szech, w No wej Ze lan dii, w Mek sy ku,
na Fi li pi nach, w Ja po nii, Is lan dii, In do ne zji
i w Chi nach. Pol ska le ży po za stre fa mi ak -
tyw no ści tek to nicz nej i wul ka nicz no -mag -
mo wej, dla te go nie ma u nas złóż wód ter -
mal nych lub pa ry, któ re mo gły by słu żyć
do pro duk cji ener gii elek trycz nej. Są jed -
nak źró dła go rą cej wo dy, wy ko rzy sta nych
do ce lów grzew czych, jak np. na Pod ha lu.

Elek trow nie z ge ne ra to ra mi ma gne to -
hy dro dy na micz ny mi – MHD prze twa rza ją
po śred nio ener gię ciepl ną w ener gię elek -
trycz ną po przez wza jem ne od dzia ły wa nie
stru mie nia zjo ni zo wa ne go ga zu i sta cjo -
nar ne go po la ma gne tycz ne go. In sta la cje ty -
pu MHD pra cu ją w USA i we Wspól no cie
Nie pod le głych Państw (b. ZSRR).
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Wszyst kie wy żej wy mie nio ne tech no -
lo gie wy twa rza nia ener gii elek trycz nej
nie kon wen cjo nal ny mi me to da mi są ma ło
lub wca le nie są uciąż li we dla śro do wi -
ska. Są jed nak dro gie. Wszel kie sta ra nia
w ce lu ich upo wszech nie nia jesz cze
przed cał ko wi tą li kwi da cją ko pal ni i elek -
trow ni ato mo wych po win ny zmie rzać
w kie run ku ich opła cal no ści i za pew nie -
nia przed się bior com od po wied nie go zy -
sku, tak że z ewen tu al nym do fi nan so wa -
nie w róż nej po sta ci przez pań stwo.

W Pol sce to czą się pra ce nad pro duk -
cją ener gii z łup ków ga zo wych, któ rych
za so by są znacz ne w Pol sce. Naj więk -
szym pro du cen tem w świe cie te go źró dła
ener gii są Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki
Pół noc nej. Do tych cza so we do świad cze nia
czer pa nia ener gii z te go źró dła na kła nia -
ją jed nak do roz wa gi, czy mo że my z łup -
ków czer pać ener gię, co by mia ło wiel kie
zna cze nie eko no micz ne dla Pol ski.

Jed nak że za gad nie nie czer pa nia
ener gii z du żych złóż łup ków ga zo wych
w Pol sce bu dzi pew ne za strze że nia, któ -
re na le ży wziąć pod uwa gę. Do ty czą
one ko rzy ści eko no micz nych dla pań -
stwa pol skie go oraz szkód w śro do wi -
sku, przede wszyst kim od no śnie za so -
bów wod nych [Fox, 2010].

Nie bez pie czeń stwa sztucz nej pro mie -
nio twór czo ści prze czu wa li od kryw cy ra du.
W prze mó wie niu z oka zji otrzy ma nia Na -
gro dy No bla ra zem z Ma rią Skło dow ską -
-Cu rie, w 1903 ro ku, Piotr Cu rie po wie -
dział: „Moż na oba wiać się, że w rę kach
zbrod ni czych rad sta nie się na rzę dziem
bar dzo nie bez piecz nym i – w związ ku
z tym za sta na wiać się, czy po zna nie taj ni -
ków Na tu ry przy no si po ży tek ludz ko ści,
czy doj rza ła ona do te go, by z nich ko rzy -
stać, czy też prze ciw nie, ta wie dza jest dla
nas szko dli wa” [Qu in, 1997].

Roz wa ża jąc wy żej po da ne moż li -
wo ści czy stej ener gii al ter na tyw nej, na le -
ży za py tać, czy war to się spie szyć z bu -

do wą elek trow ni ato mo wej w Pol sce?
Czy np. nie skie ro wać sta rań i zwią za -
nych z tym fi nan sów na pro duk cję ener gii
elek trycz nej z ol brzy mich ilo ści ener gii
„da ro wa nej” nam przez słoń ce, któ re ją
emi tu je na wet przy za chmu rze niu?

Są to wszyst ko my śli i py ta nia, na któ re
na le ży od po wie dzieć przed osta tecz ną de -
cy zją czy przy stą pić do bu do wy elek trow -
ni ato mo wej. Jed no jest pew ne, przy po mi -
na jąc re fren zna nej pio sen ki o ew. roz sta niu
ko cha ją cych się osób: „Jesz cze po cze kaj -
my, jesz cze się nie spiesz my…“. Daj my
czas spo łe czeń stwu pol skie mu, by po zna -
ło „ta jem ni ce pro mie nio twór czo ści”, jej
za le ty i nie wąt pli we nie bez pie czeń stwa,
w ogól no kra jo wej ak cji po pu lar no -szko -
le nio wej. In te re su ją cą i do brze przy go to -
wa ną ak cję szko le nio wą na le ży też prze -
pro wa dzić wśród po słów, któ rzy prze cież
ma ją pod jąć de cy zję w tej spra wie. Naj -
waż niej sze zaś od stro ny eko no micz nej
w roz strzy ga niu upo wszech nia nia pro duk -
cji ener gii al ter na tyw nej ze źró deł od na -
wial nych i nie od na wial nych jest opra co -
wa nie tech no lo gii ich ma so we go za sto so -
wa nia, któ re by przy no si ły pro du cen tom
od po wied nie zy ski.

W ska li świa ta na le ża ło by się za sta -
no wić, czy po zo sta wić dal szy ży wio ło wy
roz wój wy kład ni cze go wzro stu ilo ści ludz -
ko ści i nie ustan ne go ogól ne go wzro stu
pro duk cji prze my sło wej. W oczach fi lo zo -
fa [Pa la, 2010] po dą ża nie czło wie ka tą
dro gą do pro wa dzi do za gła dy na szej pla -
ne ty i ży cia na Zie mi. Dla te go Pa la (2010)
za sta na wia się, czy w roz wój cy wi li za cyj -
ny nie jest wpi sa ny me cha nizm sa mo za -
gła dy?. Nie zwy kły ga tu nek w przy ro dzie
oży wio nej, ja kim jest ho mo sa piens, wy ró -
żnia się ab so lut nie w na tu rze tym, że dys -
po nu je świa do mo ścią i wol ną wo lą. Te
atry bu ty po win ny za trium fo wać i do pro -
wa dzić w dzia ła niach mię dzy na ro do wych
do świa do me go, ce lo we go, hu ma ni stycz -
ne go i etycz ne go z punk tu wi dze nia ró -
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żnych re li gii dzia ła nia re gu lu ją ce go przy -
rost lud no ści i dzia łal ność go spo dar czą.
Trud ny to „orzech do zgry zie nia”, ale
w dzie jach ludz ko ści ma my tak wie le przy -

kła dów wprost nie ogra ni czo nych, ge nial -
nych mo żli wo ści umy słu czło wie ka, że po -
win ni śmy żyć z na dzie ją, że jed nak nie sta -
nie my się sa mo bój ca mi…
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