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Energia jądrowa w Polsce w drugą rocznicę katastrofy w Fukushimie 

i w ćwierćwiecze po wydarzeniach w Czarnobylu 

 

11 marca 2013 r. w Centrum Prasowym Foksal odbyła się konferencja 

pt. "Energia jądrowa w Polsce w drugą rocznicę katastrofy w Fukushimie 

i w ćwierćwiecze po wydarzeniach w Czarnobylu". Spotkanie zorganizowane przez 

Stowarzyszenie ”Forum Młodych Dyplomatów” wspólnie z Fundacją Heinricha Bolla 

i było pierwszym z cyklu konferencji jakie planowane są w ramach projektu 

„Bezpiecznik FMD”. W konferencji odbywającej się pod patronatem Ambasady 

Japonii, wzięło udział blisko 100 osób, które najpierw wysłuchały niezwykle 

interesujących wystąpień zaproszonych prelegentów, aby później wziąć udział w 

ożywionej dyskusji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa oraz zagrożeń wynikających z 

czerpania przez Polskę korzyści z energii jądrowej. 

Zgromadzonych uczestników powitali, tym samym otwierając konferencję 

Przewodnicząca FMD, Monika Śnietka oraz Dyrektor Fundacji im. Heinricha Bolla, 

Wolfgang Templin. W obliczu powszechnie znanych planów polskiego rządu 

dotyczących budowy elektrowni atomowej na terenie naszego kraju, Wolfgang 

Templin wyraził z swoją opinię o skutkach wykorzystania energii jądrowej.  

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał przedstawiciel Departamentu 

Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Nowacki. W swoim 

wystąpieniu podkreślił on, że celem polskiej polityki energetycznej jest zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju energetycznego dla naszego państwa. Według Nowackiego 

Polska nie może skupiać się jedynie na korzystaniu z jednego źródła energii, tak jak 

praktykowane jest to np. we Francji (energetyka jądrowa) lub w Norwegii (energetyka 

wodna), ponieważ jak to określił, „monokultury energetyczne” posiadają więcej wad 

niż zalet. Zaproponowany „mix energetyczny” ma zrównoważyć ujemne cechy każdej 

energii z osobna. Według oszacowań urzędników Ministerstwa Gospodarki, energia 

jądrowa ma do 2030 r. zaspokajać 17% polskiego zapotrzebowania na elektryczność. 

Jako, że konferencja odbywała się w kontekście pamięci o tragediach w Fukushimie 

i Czarnobylu, Nowacki starał się również rozwiać wątpliwości dotyczące budowy 

elektrowni jądrowej na terenie Polski. Wspomniał on, że w reaktory które zawiodły 

w Japonii, były reaktorami starego typu, opartymi na technologii z lat 70-tych. 

Natomiast reaktory generacji III i III+, które miały by być zainstalowane na terenie 

naszego państwa, posiadają na tyle rozwinięte układy rezerwowe, że uniemożliwiłyby 

przedostanie się materiałów promieniotwórczych do środowiska w razie awarii. 



Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, zwrócił również uwagę, że polski rząd podjął 

szereg działań mających na celu konsultacje społeczne w temacie budowy elektrowni 

atomowej. Podkreślił, że na terenie gmin w których miałaby powstać elektrownia 

atomowa, tworzone są tzw. lokalne komitety informacyjne, po to by reprezentanci 

społeczności lokalnej mogli wejść na teren elektrowni i sprawdzić osobiście zakres 

wykonywanych tam prac. Na koniec swojego wystąpienia, Tomasz Nowacki 

z przykrością stwierdził, że polskie społeczeństwo niechętnie bierze udział w tego typu 

inicjatywach państwowych.  

Następnie moderująca konferencję Monika Śnietka oddała głos Radcy 

Ambasadora Japonii w Warszawie, Hiroshi Matsumoto. W swoich pierwszych 

słowach japoński dyplomata podziękował Polakom za dobroć, pamięć i wsparcie 

w trudnych dla jego państwa chwilach. Duże wrażenie zrobiły na nim znicze, które 

nasi rodacy ustawili przed bramą do Ambasady Japonii w drugą rocznicę tragedii 

w Fukushimie. Jego przesłaniem dla uczestników konferencji były słowa japońskiego 

przysłowia „Człowiek powinien więcej uczyć się na swoich błędach niż 

na sukcesach”. Matsumoto pokrótce naświetlił sytuację w swoim państwie w dwa lata 

po tragicznych wydarzeniach w Fukushimie. Obecnie Japonia jest na dobrej drodze 

do powrotu do normalności, głównie dzięki pomocy, która płynie tam z całego świata. 

Reaktory jądrowe, które zawiodły w marcu 2011 r. zostały już schłodzone, dzięki 

czemu na skażonym terenie obserwuje się stopniowy zanik radioaktywności. Ludność, 

której udało się umknąć przed niszczycielską siłą, systematycznie wraca 

na zamieszkałe wcześniej tereny, jednak ok. 310 tys. Japończyków wciąż przebywa 

w ośrodkach dla ewakuowanych. Aby zapobiec tego typu tragediom w przyszłości, 

rząd japoński utworzył Agencję Kontroli Jądrowej, której zadaniem jest inspekcja 

wszystkich pozostałych japońskich elektrowni jądrowych oraz wypracowanie nowych 

standardów bezpieczeństwa w dziedzinie energetyki jądrowej. Według Matsumoto, 

Japonia oraz inne państwa na świecie powinny wyciągnąć kilka lekcji z tego co stało 

się w Fukushimie. Najważniejszą z nich jest dbałość o ciągły rozwój poziomu 

bezpieczeństwa. Osiągnięty stan satysfakcji w tym względzie może okazać się złudny i 

stać przyczyną niewyobrażalnej tragedii. 

Po tym wystąpieniu, Monika Śnietka podziękowała za udział w konferencji, 

Radcy Ambasadora Japonii, którego słowa spotkały się z brawami zgromadzonych 

uczestników, by zaprosić do debaty czterech nowoprzybyłych panelistów.  

Jako pierwszy z nich swoją prezentację przedstawił rzecznik Narodowego 

Centrum Badań Jądrowych, prof. Andrzej Strupczewski. W pierwszej fazie 

wystąpienia, wyjaśnił on na czym polegają zagrożenia w elektrowni jądrowej, 

podkreślając, że przyczyną wybuchu w Fukushimie były m.in. niedostatecznie wysoki 

5-metrowy mur elektrowni, który nie sprostał 15-metrowej fali tsunami oraz brak 

pasywnych układów rekombinacji wodoru, które z kolei mogły by powstrzymać 



eksplozję. Profesor Strupczewski, zapewnił, że Polacy nie muszą obawiać się tego 

typu wypadków z racji najnowszych technologii użytych przy produkcji reaktorów 

III generacji EPR (europejski reaktor ciśnieniowy), które zamierza wykorzystać 

Polska. Mają one na tyle rozbudowany system ochrony, że w przypadku awarii 

reaktora, odczuwalne skutki nie przekraczają odległości 1000 m w promieniu 

elektrowni, a potężna obudowa bezpieczeństwa, jak obrazowo wyjaśniał 

Strupczewski, potrafi wytrzymać uderzenie dużego samolotu pasażerskiego 

oraz trzęsienie ziemi 0,3 g. Entuzjastycznie nastawiony do energetyki jądrowej 

profesor, przekonywał, że zdrowie ludzi żyjących na terenie dużego promieniowania 

naturalnego, może być w większym stopniu narażone na jego konsekwencje niż 

zdrowie tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej. Jako 

przykład podał przypadek Wrocławia, który położony jest na terenie dużego 

promieniowania naturalnego. Strupczewski zakończył swoją komputerową prezentację 

zdjęciem hiszpańskiej plaży El Vandellos, na której turyści zwykli wypoczywać 

w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej, życząc sobie oglądania podobnych 

obrazków w polskiej rzeczywistości.  

Jako kolejny głos zabrał polityk partii Zieloni 2004 i ekspert Zielonego 

Instytutu, Dariusz Szwed. Od początku swojego wystąpienia prezentował poglądu 

przeciwne energetyce jądrowej. Jego zdaniem wykorzystanie energii atomowej jest 

szkodliwe i niebezpieczne dla demokracji, powodując zawłaszczanie zysków w tej 

dziedzinie przez wąską grupę ludzi (oligarchizacja) oraz wysoką podatność na ataki 

terrorystyczne. Jako alternatywę „zielonych” wobec energetyki jądrowej, Szwed 

zaproponował tzw. Demokrację Energetyczną. System ten miałby się opierać na 

czerpaniu energii poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju mniejszych urządzeń z 

zakresu odnawialnych źródeł energii np. wiatraków wodnych lub solarów. Działacz 

„zielonych” roztaczał przed uczestnikami konferencji wizję przyszłości, w której 

każda przeciętna polska rodzina byłaby wyposażona w tego typu urządzenie, 

bezpośrednio dbając o dobrobyt energetyczny państwa. Jak twierdził Szwed, 

włączenie każdego przeciętnego Polaka w dbałość o całościowy system energetyczny 

spowoduje u niego wzrost szacunku do Państwa jako instytucji i tym samym w 

szerszej perspektywie przyczyni się do wykształcenia w Polsce społeczeństwa 

obywatelskiego. W końcowej części wystąpienia, konkludował, że Demokracja 

Energetyczna ma również docelowo zapewnić wysoką jakość wykorzystania energii 

oraz społeczną kontrolę procesu. Praktycznym skutkiem przedsięwzięcia byłoby 

zwiększenie miejsc pracy na polskiej wsi.  

Kolejnym panelistą był przedstawiciel Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 

prof. Ludwik Dobrzyński. Na wstępie podziękował on organizatorom, za podjęcie 

ryzyka w postaci zaproszenia go na tę konferencję, czym tylko bardziej przykuł uwagę 

słuchaczy. Podobnie jak prof. Strupczewski, jego wystąpienie było poświęcone w 



dużej mierze wpływowi promieniowania jonizującego na zdrowie i życie człowieka. 

Na podstawie przedstawionych w prezentacji statystyk w postaci wykresów, 

Dobrzyński wykazywał, że niewielka ilość promieniowania może mieć pozytywny 

wpływ na długość życia człowieka. Dawka do 100 mSv nie powoduje negatywnych 

skutków dla zdrowia ludzkiego. Wyniki badań naukowców, którzy porównali długość 

życia pracowników elektrowni jądrowych z kilkunastu państw, z długością życia 

grupy przeciętnych ludzi, wykazały, że dużo korzystniej w tym starciu wypadają ci 

pierwsi. Dobrzyński przytoczył również obserwacje i wnioski z eksperymentu 

napromieniowania, który przeprowadzono na szczurach i psach. Szczególnie 

interesujące dla słuchaczy okazały się wyniki długości życia napromieniowanych 

szczurów, z tego względu, że, jak wykazywał ekspert NCBJ, to właśnie one zachowują 

się pod tym względem niemal identycznie jak ludzie. Dzięki  temu uczestnicy 

konferencji dowiedzieli się, że szczury poddane napromieniowaniu niewielką ilością 

jonów przeżyły znacznie dłużej niż te zwykłe. Dobrzyński podkreślał także, 

nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do rzeczywistego zagrożenia koszty dla 

budżetu współczesnych państw, jakie pochłania ochrona radiologiczna. Uzasadniał to 

m.in. reakcją psychologiczną świata na bombardowania Hiroszimy i Nagasaki, traumą 

„zimnej wojny” oraz działalnością środowisk „zielonych”. Na koniec profesor 

przytoczył cytat amerykańskiego fizyka Bernarda Cohena, który w latach 80-tych 

pozwolił sobie na następującą uwagę: „Wydajemy w ochronie radiologicznej 2 mld $ 

na życie, podczas gdy 10 tys. razy mniej na badania przeciw nowotworom, czy 

na podwyższenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Jednocześnie Dobrzyński 

podsumował, że mimo upływu lat, te słowa nie straciły na swojej aktualności. 

Jako ostatni głos debacie zabrał były Wiceminister Ochrony Środowiska 

w latach 1990-1995, dr Michał Wilczyński. Sceptycznie odniósł się on do rządowych 

planów stworzenia programu atomowego. Stwierdził, że wystąpienie Tomasza 

Nowackiego było bardzo efektowne, ale jednocześnie ubogie w kwestie najbardziej 

Polaków interesujące tj. ile kosztować będzie program jądrowy i kto za niego zapłaci?  

Prelegent podkreślił, że Polska wbrew powszechnej opinii nie jest państwem 

asejsmicznym (podając przykłady lekkich trzęsień ziemi na Pomorzu i na Śląsku) i 

budowa elektrowni jądrowej niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo pod tym 

względem. Wyraził swoja dezaprobatę dla polityki i strategii rządu w dziedzinie 

polityki energetycznej, które nazwał przestarzałymi oraz rozczarowanie niedostateczne 

wykorzystanej przez rząd instytucji konsultacji społecznych. Zwrócił również uwagę, 

że w dokumencie strategicznym sprzed kilku lat pt. „Polska 2030” autorstwa Michała 

Boniego, szacowane koszty modernizacji obiektów energetycznych, bez 

uwzględnienia energetyki jądrowej, to kwota ok. 300-400 mld zł. Biorąc pod uwagę 

plan wybudowania elektrowni jądrowej, pochłonie to ok. 700 mld zł tj. ok. 3% 

rocznego PKB. Jest to ok. 5 razy więcej niż przeznacza się chociażby na dziedzinę 

nauki. Wilczyński ironizował również z krótkoterminowej strategii energetycznej 



rządu Donalda Tuska, obranej na 20 lat, podczas gdy w przypadku państw zachodnich 

są to strategie długofalowe  tworzone na co najmniej 60 lat.   

 Po wystąpieniu dr Wilczyńskiego, Monika Śnietka zapowiedziała rozpoczęcie 

sesji pytań od uczestników konferencji. 

Jako pierwszy głos zabrał jednak Tomasz Nowacki, który został niejako 

wywołany do odpowiedzi w wystąpieniu Michała Wilczyńskiego. Urzędnik 

Ministerstwa Gospodarki przypomniał przedmówcy, że strategia energetyczna jest 

aktualizowana raz na 4 lata i to właśnie w tym roku przypada termin jej odświeżenia. 

Nowacki odpowiedział na zarzut Wilczyńskiego, jakoby, polski rząd niedostatecznie 

profesjonalnie podszedł do konsultacji społecznych ws. programu jądrowego. 

Stwierdził, że akty prawne dotyczące planów wykorzystania energii były powszechnie 

dostępne i każdy, zainteresowany miał prawo zgłosić swoje uwagi. Podkreślił on 

również, że mimo wysłania przez Ministerstwo wspomnianych aktów prawnych do 

wielu organizacji ekologicznych, żadna z nich nie odpowiedziała merytorycznie na 

zawarte tam propozycje. Następnie, Nowacki odniósł się również do wystąpienia 

Dariusza Szweda i alternatywnej propozycji „zielonych” w dziedzinie energetyki. 

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii nie będzie stanowić mocy efektywnej w budowie państwowego systemu 

energetycznego. 

Następnie wypowiedział się, obecny na konferencji w charakterze uczestnika, 

profesor Politechniki Warszawskiej, Roman Domański. Zwrócił się on do Dariusza 

Szweda, ze słowami „Prawa fizyki nie zależą od polityki”, tym samym chciał 

powiedzieć, że nie da się wyeliminować wkładu energii jądrowej w światowy 

dobrobyt. 

Z każdą kolejną minutą temperatura debaty na sali robiła się coraz wyższa. 

Dariusz Szwed odniósł się do słów Tomasza Nowackiego nt. niskiego poparcia dla 

partii „Zieloni 2004”. Przypominając jednocześnie, że jako kandydat swojej partii 

w ostatnich wyborach uzyskał 4 tys. głosów, co bez problemu pozwoliłoby mu wejść 

do parlamentu, gdyby należał do jednej z czołowych partii politycznych. 

Debatę zakończył prof. Strupczewski, który przypomniał panelistom, że 

tematem konferencji jest energia jądrowa, a nie polityka. Jednocześnie rzecznik NCBJ 

zwrócił uwagę, że według planów, rządowe nakłady na odnawialne źródła energii do 

2020 r. mają wynieść 74 mld zł.  Profesor na koniec zapytał retorycznie czy nie lepiej 

byłoby wydać tej kwoty na budowę dużo bardziej efektywnej energetycznie, 

elektrowni jądrowej. 

Po odpowiedzi na serię pytaań zebranych z sali, Monika Śnietka, wraz z 

Wolfgangiem Templinem zakończyli konferencję, dziękując panelistom i 



zgromadzonym uczestnikom za udział i zapraszając na kolejne spotkania w ramach 

projektu „Bezpiecznik”. Prelegenci zostali nagrodzeni rzęsistymi brawami za debatę 

stojącą na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a momentami również 

emocjonalnym.  

Po zakończonej konferencji, wszyscy, którzy mieli poczucie niedosytu 

argumentów „za” lub „przeciw” energetyce jądrowej, mogli w kuluarach, 

przy aromacie dobrej kawy wymienić swoje spostrzeżenia w tym temacie. 

 

Tomasz Michna 


