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Katastrofalnych rozmiarów awaria jodneco z czterech reaktorów 
elektrowni jącirowej w Cp.ornohylu jest najpoważniejszym ze wszyat-
kioh wypadków jakie nastąpiły w czasie cnłoj historii energetyki 
jądrowej w świecie, a o których została powiadomiona opinia publi¬ 
czna. Historia rozwoju energetyki jądrowej liczy już 32 lata od 
uruchomienia w 195^ r. pierwszej elektrowni atomowej w Związku 
Radzieckim. 

ha. podstawie wiadomości docierających z miejsca wypadku można 
wnioskować, że miała miejsoo najgorsza i na jgro-Miojsza w skutkach 
uwaria, jakiej tnô a uleo reaktor energetyczny. Nastąpiło stopienia 
rdzenia zawiorającogo paliwo jądrowe, w wyniku wybuchu chemicznego 
został uszkodzony budynek reaktora i wybuchł pożar, obejmujący 
przado wszystkim grafit, który jest materiałem konstrukcyjnym 
realctora. Spowodowało to wydostanie się na zewnątrz radioaktywnych 
produktów rozszczepienia, zawartych w paliwie jądrowym. Pióropusz 
pyłów i gazów radioakfcywnyoh wzniósł sio wysoko w atmosferę i ra¬ 
dioaktywny obłok zaczął się przemieszczać" pod wpływem panujących 
tam wiatrów. Zapytania telefoniczne w oiągu ostatnich kilku dni 
i przeprowadzone rozmowy pokazały jak mało nasi rozmówcy wiedzą 
o konstrukcji reaktora jądrowego i jak mylne są ich niektóre wyo¬ 
brażenia. Wiole osób jest przekonanych, że w reaktorze nastąpił 
wybuch jądrowy. Otóż reaktor nia moio się stać bombą atomową. 
Stopień wzbogacenia stosowanego w nim paliwa jądrowego wyklucza 
taką ewentualność. Vybuch jądrowy reaktora byłby sprzeczny z pra¬ 
wami fizyki. Nie ulega wątpliwości, że budynek reaktora został 
uszkodzony przez wybuch o charakterze chemicznym. 

Brak połnej informacji w oiągu pierwszych dni po katastrofie 
na Ukrainie spowodował lawinę plotek i fantastycznych domysłów, 
potc>crujne panujące powszechnie w społeczeństwie obawy przed ener¬ 
getyką Jądrową, nazywane często kompleksem Hiroshimy. Wyrazem 
kompleksu Hiroshimy był m.in. opublikowany pod tym tytułem 
w "Tygodniku PowszechnymB /16, 1985/ artykuł p. Anny Tyszkowskiej. 

Prawie wszystkie informacje zawarte w tym artykule zostały 
przepisane z książki Roberta Jungka pt. "Państwo atomowe", która 
ukazała sio w RFN w 1977 roku. Jej skrócona wersja w polskim tłu¬ 
maczeniu została wydana w 1982 r. przez Państwowy Instytut Wydaw¬ 
niczy. Robert June-k, znany polskim czytelnikom jako autor książki 



"Jaśniej ni* tysiąc słońc" /Stuttgart 1°63, PIV 1967/, przedstawia 
w sposób sugestywny ale bardzo jednostronny apokaliptyczną wizje 
zagłady Jaka czeka ludzkość, Jeżeli nie zrezygnuje z wykorzysty¬ 
wania energii jądrowej. P. Anna Tyszkowska nie uważała za stosowne 
zacytować tego przestarzałego Juz i mało obiektywnego źródła swoich 
informacji. Władysław Markiewioz w przedmowie do polskiego wydania 
"Państwa atomowego" pisze: "Książki Roberta Jungka nie sposób 
jednoznacznie zakwalifikować do określonego gatunku literackiego.. 

V moim odozuciu jest to po prostu pamflet; paraflet na naukę, 
na politykę i na moralność naszyoh czasów". 
Potęgowanie kompleksu Hiroshimy uważamy za szkodliwe gdyż prowadzi 
do frustraoji społeczeństwa, wywołując nieodpowiedzialne wystąpie¬ 
nia, a nie zmieni kierunku rozwoju naszej cywilizacji, w której 
energetyka jądrowa już zajmuje znaczące miejsoe, a jej dalszy, roz¬ 
wój jest nieunikniony. Ludzkość nie stoi przed riocyzją ozy energe¬ 
tyka jądrowa ma być wprowadzana i rozwijana ozy cez nie, ale przed 
problemem w jaki sposób należy to robić, zęby zminimalizować ryzy¬ 
ko związane z budową siłowni jądrowych. 

Chcemy odpowiedzieć skrótowo na dwa pytania: dlaczego wprowa¬ 
dzanie energetyki jądrowej jest nieuniknione i konieczne oraz 
jakie zagrożenia niesie ze sobą ten kierunek rozwoju energetyki. 
Chcemy również zwrócić uwagę na znaoznie mniej uświadamiane groźne 
konsekwencje coraz Intensywniejszego rozwoju energetyki konwenojo-
nalnej, opartej na spalaniu surowców energetycznych, a w szczegól¬ 
ności węgla. 

CZY MOŻNA SIC OBEJŚĆ BEZ ENERGETYKI JĄDROWEJ ? 

Rozwój ludzkośoi wiąz* się nierozerwalnie z rozwojem źródeł 
energii. Postęp ekonomiozny, naukowy i kulturalny świata zależy 
od zdolności wykorzystywania tych źródeł. Niedostatek energii, 
Jej wysoka cena ozy tez zakłócenia w dostawie paliw prowadzą do 
•tagnaoji w rozwoju społeczeństw ze wszystkimi negatywnymi skut¬ 
kami, jak wzrost bezrobocia i spadek stopy życiowej. Jeszcze 
w niezbyt odległej przeszłośoi źródła energii traktowane były 
jako bogaotwo niewyczerpalne. światowy kryzys na początku lat sie¬ 
demdziesiątych uświadomił fundamentalne znaczenie problemów enor-
getyoznych. V Polsce, wobec wciąż jeszcze znacznych zasobów 



oraz spadku aktywności ekonomicznej, kryzys energdtyczny nie 
ujawnił się dotychczas w całej swej ostroóoi. Należy jednak zdawać 
eobie sprawę z tego, że kryzys energetyczny o nieprzewidywalnych 
perturbaojaoh społecznych pojawi się w naszyta kraju w najbliższych 
latach, jezexi nie zostaną podjęte drastyczne kroki dla złagodze¬ 
nia jogo skutków. Symptomy nadohodzącego kryzysu są obecnie zbyt 
oczywiste by mogły być niezauważone. Ostrzeżenia płyną z rożnych 
'źródeł. Czy zostaną uwzględnione? 

Kryzys energetyczny to jednak nie tylko nieasrównowazenle bilan¬ 
su energii. Ze wzrostem produkcji energii związana jest postępują¬ 
ca degradacja środowiska naturalnego. Stało się truizmem przypomi¬ 
nanie, ie emisje szkodliwych związków ohemieznyoh do atmosfery 
i zatruwanie wód są źródłami nieodwracalnych szkód w przyrodzie, 
niszozenlem dorobku kulturalnego narodów oraz ze stanowią poważne 
zagrożenie zdrowia i żyoia ludzkiego. 

Zwiększenie zapotrzebowania na energię wymuszane Jest przede 
wszystkim przyrostem naturalnym, tempem wzrostu ekonomicznego oraz 
naturalną dążnością społeozeństw do poprawy warunków życia. Rozwój 
nowych źródeł energii jest również jednym z najskuteczniejszych 
sposobów ograniczenia i wyeliminowania głodu na świeoie, problemu 
moralnego wobec którego ni* można pozostać obojętnym. Obronie, 
w okresie intensywnego i wszechstronnego rozwoju cywilizaoji, 
dziesięć do dwudziestu milionów ludzi umiera rocznie z głodu, 
w tym głównie dzieoi. Ponad półtora miliarda osób cierpi głód 
permanentnie, nie mając zapewnionego minimalnego wyżywienia i nie¬ 
zbędnych składników dla prawidłowego rozwoju fizyoznego 1 umysło¬ 
wego. Według dobrze udokumentowanych danych należy się spodziewać, 
ze ludność kuli ziemskiej przekroczy sześć miliardów około roku 
2000 oraz osiem miliardów około roku 2030. Przy obeonym tempie 
wzrostu zaludnienia, w ciągu najbliższych trzydzieatu-czterdziestu 
lat, niezbędna będzie budowa mieszkań, szpitali, zapewnienie nowych 
miejsc pracy w ilości równej dotychczasowym osiągnięciom w tym za¬ 
kresie. Od początku cywilizacji do roku 1970, ludzkość zużyła 
równowartość 220 - 280 miliardów ton paliwa umownego czyli tyle 
ile prawdopodobnie zużyje w okresie dziesięciu lat między rokiem 
1990 a 2OOO. Możemy więo wyobrazić sobie przed jakimi problemami 
staną wkrótce narody. Podstawowym problemem stajnie się z całą 
pewnością problem źródeł energii. Ooenia się, fte iwiat w 2030 roku 



będzie zużywać do czterech razy więcej energii niż obecnie. Jeżeli 
- woboc wyczerpywania się zasobów ropy i t;azu - większość tego za¬ 
potrzebowania miałaby być pokryta przez spalani© węgla, to trzeba 
byłoby wydobywać 25 miliardów ton wc-gla rocznie, a wico 10 rnzy 
więcej niż obocnio. Jest to ilość trudna do wyobrażonla, a skutki 
opalania taitiej ilości węgla wydają sip tak przorażajqco, że bloduą 
przy nich najbardziej pesymistyczna obawy przooiwników energetyki 
jądrowej. 

Eiorąo pod uwagę perspektywy rozwoju różnych źródoł onorgii 
wydaje sip, żo okresu,w którym enorgotyka Jądrowa będzio jodynym 
sposobem zażegnania kryzysu energotyeznego, nio da się uniknąć. 
Wyczerpanie konwoncjonalnyoh paliw kopalnianych, ropy i węgla, 
które wydobywamy obecnie milion razy szybciej niż powstawały, Jost 
nieuniknione. Można sie jodynie spierać, czy nastąpi to za 20 czy 
za 200 lat. Wydaje się, żo odkrycie i opanowanie energii jądrowej 
nastąpiło we właściwym wouionoie, a jej upowszechnienie staje się 
koniecznością. Oczywiście nałoży, tan gdzie jest to możliwe, budo¬ 
wać elektrownie wodne a także prowadzić badania nad efektywnym 
i opłacalnym wykorzystaniom innych źródoł enorgii, takich jak 
energia słoneczna i geotermiczna czy energia wiatru, prądów mor¬ 
skich i przypływów morza. Nie należy sie jednak łudzić, że bez 
wątpienia najmniej groźne dla człowieka i JOGO środowiska natural¬ 
nego źródła energii, odegrają w bliskiej przyszłości powa&ną rolę 
w gospodarce energetycznej sviata. Z myślą o dalszej perspektywie 
zaspokojenia głodu energetycznego muszą być kontynuowano praco 
nad wykorzystaniem syntezy termojądrowej. Budowa urządzeń wytwa¬ 
rzających w kontrolowany spoaób energię na zasadzio syntezy termo¬ 
jądrowej pokryłaby zapotrzebowanie na energię w świecie na tysiące 
lat, przy czym wykorzystanie tego źródła enorgii poza niouniknioną 
produkcją ciepła nie zagraża naturalnemu środowisku człowieka. 
Realizacji tej wizji raju energetycznego nie należy jednak oczeki¬ 
wać w najbliższych, dziesięcioleciach. 

Utopijne i bardzo naiwne są nawoływania do powrotu do natury, 
w sensie wyrzeczenia się dobrodziejstw rozwoju cywilizacyjnego. 
Jeżeli tak trudno dojść do porozumienia w sprawie zaniechania 
zbrojeń czy przestrzegania praw człowieka, to jost zupełnie nie¬ 
prawdopodobne zęby ludzkość dobrowolnie zrezygnowała z klina typo¬ 
wanych pomieszczeń, środków transportu i komunikacji, z wyrobów 



przemysłowych i innych dóbr, które ułatwiają i umilają nasze zyoie. 
A w takim razie, przy atale wzrastającej liozbie mieszkańców nasze¬ 
go globu, chcąc nie ohoąo musimy się pogodzić z myślą, ze będziemy 
potrzebować coraz więcej energii. Nie ma odwrotu z drogi, na której 
znaleźliśmy się i tylko nauka może złagodzić konsekwencje obranego 
kierunku rozwoju i zmniejszyć oenę, jaką płacimy za postęp. Nie¬ 
słuszne są glosy jakoby właśnie nauka była przyczyną wszelkiego 
zła. Uprawianie nauki jest naturalną skłonnoćoią ozłowieka, pragną¬ 
cego zaspokoić wrodzoną ciekawość jak skonstruowany Jest świat 
w którym żyjemy, i jakie prawa nim rządzą. Viemy, że odkryoia nau¬ 
kowe nie tylko są źródłem postępu, ale mogą również stanowić zagro¬ 
żenie. Powszechnie znanymi przykładami są energia jądrowa i inży¬ 
nieria genetyczna. Na szczęście ryzyko kryjąoe się w wynikach nau¬ 
kowych jest dziś dobrze uświadamiane, ewentualne źródła zagrożenia 
są szczegółowo badane, tak ze środki zaradcze mogą byó wprowadzane 
zawczasu. 

Jeżeli zgodzimy się z przedstawioną wyżej prognozą wzrostu zuży¬ 
cia energii, to musimy odpowiedzieć na pytanie, ozy tnarny zużywać 
coraz więcej węgla i ropy naftowej, dopóki ioh zasoby nie są jasz¬ 
cze wyczerpane, czy tez powinniśmy Juz teraz przestawić się w coraz 
większym stopniu na wykorzystanie energii jądrowej. Muszą być wywa¬ 
żone wszystkie argumenty za i przeoiw wprowadzaniu energetyki Ją¬ 
drowej, a zagrożenia z nią związane powinny być porównane z zagro¬ 
żeniami stwarzanymi przez ooraz intensywniejsza wydobywani* konwen-
ojonalnych surowców energetyoznyeh i rozbudowę urządzeń opartych 
na Ioh spalaniu. Takie dyskusje 1 rozważania są od lat prowadzone 
w rozwinietyoh krajach świata, które jus dziś znaozną część zapo¬ 
trzebowania na energię pokrywają na drodze wykorzystania energii 
Jądrowej. 

V roku 1984 zaobserwowano największy na świeoie przyrost mocy 
siłowni jądrowych /o 17 % więoej ni* w 1983 r./. Obeonie praouje 
około 370 elektrowni jądrowych o łącznej mocy 250 tysieoy MV**. 
Stanowi to 13 Jt światowej produkcji energii elektryosneJ. Wskaźnik 
ten dla Europy wync.il około kO % a w* franoji osiągnął 60 $4 w roku 
ubiegłym. V roku 1990 produkoja energii elektryoznej w elektro¬ 
wniach jądrowyoh osiągnąć ma poziom 700-900 tysieoy MV*. 

11 MVe oznaoza megawat, ożyli tysiąo kilowatów, aooy elektrycznej. 



V Polsce energetyka Jądrowa Je«t wprowadzana ze znacznym opóź¬ 
nianiem. Według projektów Jej rozwoju planuje sio zainstalowanie 
do roku 2000 elektrowni Jądrowych o mocy ok- 8000 MW©. Pierwsza 
polska elektrownia jądrowa o mocy 1760 MWe budowana jost obecnie 
w Żarnowou, w województwie gdańskim, a następna "Warta" w gminie 
Lubusz w woj. pilskim jest dopiero projektowana. 

Można wymienić trzy podstawowe argumenty przemawiające za roz¬ 
wojem energetyki jądrowej. Są to; konkurenoyjność ekonomiczna, 
wyczerpywanie zasobów paliw konwencjonalnych oraz konieczność 
ochrony środowiska naturalnego. 

Programy rozwoju energetyki jądrowej wymagają znacząoych nakła¬ 
dów inwestycyjnych przy cyklu inwestycyjnym 7-8 lat. Nakłady te 
są porównywalne z nakładami na budowę nowych kopalni węgla. Należy 
jednak wyraźnie podkreślić, ie udział kosztów paliwa w elektrowni 
jądrowej wynosi 30 ź zaś w elektrowniach węglowych 60 ?» kosztów 
ogólnych. 

Wyczerpywanie zasobów paliw konwencjonalnych oceniano jest 
różnie. W obecnym stanie rozpoznania przyjmuje się, że tak zwana 
żywotność zasobów wynosi dla: ropy naftowej 30 lat, gazu ziemnego 
60 lat, węgla kamiennego 200 lat, węgla brunatnego 270 lat. 
V przypadku węgla kamiennego należy liozyć się z istotnymi barie¬ 
rami technicznymi związanymi z koniecznością oksploatacji złóż 
głęboko zalegających, co doprowadzi do'istotnego wzrostu kosztów 
i zahamowania tempa wydobycia. Zjawisko to jut występuje w Polsce. 

Wreszcie problem ochrony środowiska. &iergetyka Jądrowa jest 
bardzo czystą technologią produkcji energii. W odróżnieniu od 
elektrowni konwencjonalnych, normalnie pracujące elektrownie Jądi-o-
we nie emitują do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów i nie zanie¬ 
czyszczają otoczenia stałymi produktami spalania. Większe straty 
ciepła do otoozenia związane z niższą sprawnością-konwersji ener¬ 
gii nie stanowią poważniejszego problemu, gdyż na przykład zespół 
wszystkich elektrowni nad Wielkimi Jeziorami spowoduje do roku 
2000 podwyższeni* temperatury wody zaledwie o Jedną czvarta sto¬ 
pnia Celsjusza. 

Przedstawiona argumentacja skłania więc do wniosku o koniecz¬ 
ności rozwoju energetyki jądrowej. Sprzeciw społeczeństw wynika 
z wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa pracy urządzeń jądro¬ 
wych. Zagadnienia to bulwersuje ludzi na całym kwiecie i prowadzi 



do emocjonalnych, niemerytorycznyoh dyskusji, żarliwych wystąpień 
i petycji a nawet do gromadnyoh inanifestacji, prowadzących do zaha¬ 
mowania rozvoju energetyki jądrowej, np. w Austrii i Szwecji. Jost 
rzeczą zaskakującą, że często przeciwnikami budowy elektrowni 
i ciepłowni jądrowych są uczestnicy tzw. ruchu zielonych, a więc 
rzecznicy ochrony naturalnego środowiska człowieka. 

ENERGETYKA JĄDROWA NIESIE ZAGROŻENIA 

Nie ulega wątpliwości, ze zagrożenia związane z zastępowaniem 
energetyki konwencjonalnej, opartej na wykorzystaniu paliw kopal¬ 
nych, przez energetyka jądrową rzeczywiście istnieją, a budowa 
elektrowni jądrowych niesie ryzyko. 

V różnych krajach powstały liczne raporty opracowane przez duże 
zespoły specjalistów na zamówienia rządów lub innych organizacji 
krajowych lub międzynarodowych. Jednym a najlepiej znanych Jest 
raport WASH-1'łOO - zespołu powołanego przez Amerykańską Komisję 
Eaiorgii Atomowej. Rapjrt ton omawia w 11 tomach ryzyko związane 
z pracą elektrowni jądrowych. Powstał on w 197*f roku w wyniku dwu¬ 
letniej pracy 60 specjalistów pod kierunkiem Profesora Normana 
C. Rasmussona. Streszczająo jak najbardziej ogólnie wnioski tego 
zespołu można powiedzieć, że przy 100 działających elektrowniach 
Jądrowych szanso, że nastąpi katastrofa, która pociągnie za sobą 
tOO ofiar śmiertelnych, są około 10 000 razy mniejsze, niż szanso 
równoczesnej śmierci takiej samej liozby osób, wywołanej przez 
inne, wytwarzane przez ludzi źródła zagrożenia jak katastrofy lot¬ 
nicze, pożary, wybuchy, zatruoia chemikaliami 1 zerwanie tam. 
0 wiole niżej oszacowano prawdopodobieństwo tzw. "ekstremalnie 
poważnej awarii reaktora", w której po stopieniu rdzenia zostanie 
uszkodzony płaszcz ochronny i wydostaną się na zewnątrz radioakty¬ 
wne produkty rozszczepienia. Konsekwencje takiej awarii zależą od 
wiolu czynników, a więc przede wszystkim od typu reaktora i stopnia 
wypalenia paliwa jądrowego. Im bardziej wypalone paliwo tym więcej 
produktów rozszczepienia znajduje się w prętach paliwowych i tyra 
poważniejsze mogą być skutki awarii. Innym ważnym ozynnikiem są 
warunki meteorologiczne - kierunek i siła wiatru oraz nasilenie 
opadów deszczu. Liczba ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych 
zależy od eęstośoi zaludnienia w otoozeniu reaktora i rozkładu 



gęstości w stosunku do róży wiatrów. Rf.port szaoujo, ża vr wyni¬ 
ku "rio*<5 pow^+nej awarii" mogłoby dojść do bezpośredniego gro&nego 
dla zdrowia napromieniowania około 300 osób. Przowiduje również 
późniejsze zachorowania na raka i śmiertelność około 170 oaót> :-oo?.-
nie przez okres 30 lat oraz 25 przypadków zmian genotycznych rocznie 
w okresie następnych 150 lat. Według wskazań Amerykańskioj Komisji 
Bnergii Atomowej, gęstość zaludnienia w promieniu 30 kro od olektro-
wni jądrowej /druga strefa oohronna/ nie powinna być wyższa od 500 
mieszkańców na mile kwadratową w czasie budowy elektrowni, oraz 
nie możo przekroczyć 1000 mieszkańców na milę kwadratową w okresie 
aksploataoji. W wielu krajach strefa ta nio Jest wymacana, zaś 
w Polsce nie została dotychczas określona. 

Iiaport WASH-lUOO ocenia prawdopodobieństwo ekstremalnie powabnej 
awarii reaktora typu LWR /light-water reactor/ nr>. 5*10 /reaktor* 
•rok, czyli - inaczej niowiqc - przy 200 pracujrjcyoh reaktorach 
wypadek mógłby się zdarzyć średnio raz na 1000 i , t. JivU się wyraził 
jeden z przedstawicieli Komisji Energii Ator.iowoj - Komisja wydała 
3 railiony dolarów na próbę obliczenia prawdopodobieństwa wypadku, 
który dotychczas nie nastąpił i kfcóry niomal a pewnością nigdy nic 
nastąpi. Jednakże wnioski raportu VASU-ihOO były w następnych la¬ 
tach poważnie krytykowane. Zarzucano, że podawano prawdopodobień¬ 
stwa wypadków w siłowniach jądrowyoh aą znacznie zaniżono. V kilka 
lat po opublikowaniu tego raportu, w 1979 roku, minia iniejsco 
bardzo poważna awaria w elektrowni atomowej na Three Mile Island 
w Stanach Zjednoczonych. 

Sekwencja wydarzeń prowadzących do stopienia rdzenia reaktora 
trwała krócej niż godzinę. Zawiodła pompa we wtórnym obiec" chło¬ 
dzenia, a następnie zbiegł »ip szereg niokorzystnych okoliczności, 
ukoronowanych błędem operatora, który - opierając się na fałszywym 
wskazaniu przyrządu określającego poziom wody w zbiorniku reaktora 
- wyłączył reoznie dwie pompy wysokoci/toieniowo, zasilająco w wodf 
zbiornik i włączył je z powrotem dopiero po kilku minutach. Szczel¬ 
ny płaszcz budynku mieszczącego reaktor nie został uszkodzony, 
Jednak awaria spowodowała wydostanie sie do attnosfory pewnoj ilości 
radioaktywnych Gazów: jodu, ksenonu i kryptonu z pomocnicaogo po¬ 
mieszczenia, do którego została skierowana zanieczyszczona substan-
ojatui radioaktywnymi woda pierwotnego obiegu chłodzącego, średnia 
dawka promieniowania, otrzymana w ciągu 10 dni po awarii przez 
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mieszkańców w promieniu 10 mil od reaktora, wyniosła ok. 10 mrem 
Dav.-k̂  tfj należy porównać1 z roozną dawką 85-90 rarom, pochodzącą 
w tych okolicach Pensylwanii od naturalnych źródeł promieniowania. 

Wypadek ton pokazał, żo szorog systemów zabezpieozeń może za¬ 
wieść równoczośnio, alo również okazało aic, że wbrew poprzednim 
przewidywaniom, olbrzymia większość najgroźniejszego z produktów 

1 31 rozszczepienia, radioaktywnogo T, została zatrzymana w wodzie, 
którą zalane zostało pomieszczenie reaktora i nie przedostała sie 
do atmosfery. Nikt z obsługi reaktora nie zginął. Trzech praoowni-
ków otrzymało dawkę promieniowania od 3.1 do 3.8 rom, a 12 praco¬ 
wników dość znaczne dawki ale ponitej 3 ren • 

0 awarii w Ttiree Mile Island opinia publiozna w Stanach Zjedno¬ 
czonych została powiadomiona w ciągu kilku dni, a następnie opra¬ 
cowano dziesiątki raportów i szczegółowych analiz, które mają do 
dziś olbrzymie znaczenie dla projektowania siłowni jądrowyoh na 
całym ywieoie. 

0 katastrofie w Czomobylu, która nastąpiła 26 kwietnia brak 
na razie dokładnych danych. Należy przypuszozać, ze była to "ekstre¬ 
malnie poważna awaria" wg określenia raportu VASH-ikOO. Stosunkowo 
mała liozba ofiar podana przez TASS tłumaczy aię prawdopodobni* 
tym, że roaktor był jeszoze w stadium rozruohu 1 stopień wypalenia 
prętów paliwowych był niski, a woboo tego niska była również za¬ 
wartość w nich radioaktywnych produktów rozszozepienia. Viadomo, 
za reaktory w Czornobylu mają moo 1000 MWe. Są to reaktory lekko-
wodne /LAIR/, z wrzącą wodą, z grafitowym moderatorem. Blok energe¬ 
tyczny posiada pojedynczy obieg wodno - parowy, a para wodna o tem¬ 
peraturze 560 K oraz ciśnieniu 6.5 MPa kierowana jest bezpośrednio 
do dwóch turbogeneratorów o mocy 500 Ml/e każdy. Skroploną pare 
doprowadza się z powrotem do reaktora. Masa uranu w rdzeniu wynosi 
192 tony przy wzbogaceniu w ?U wynoszącym 1.8 î. Podstawową wadą 
roaktorów kanałowyoh z pojodynozym obiegiem parowo-wodnym jest 
bardzo duża liczba kanałów z regulaoją parametrów strumienia pary, 
co stanowi potencjalne źródło oz^stych zakłóceń praoy. Świat ocze¬ 
kuje, zgodnie z zapowiedzią na konferencji prasowej w Moskwie 

* Należy przypomnieć, że maksymalna dawka, która może być tolero¬ 
wana w przypadku pracowników obiektów idrowyoh, wynosi 5 rem/rok. 
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6 maja b.r., szozególowyoh Informacji o przyczynach, przebiegu 
1 konsekwencjach tej unikalnej, Jak dotychczas, awarii. Będzie to 
miało kapitalne znaczeni© dla dalszego rozwoju energetyki jądrowej. 

W świetle obu awarii^ na Three Mile Island i w Czornobylu, 
które były najgro&łtojszynii spośród wszystkloh jakie dotychczas 
nastąpiły w elektrowniach jądrowych, wydaje się, że krytyka rapor¬ 
tu WASH-1400 jest uzasadniona. Zbyt optymistycznie potraktowano 
w nim stopień niezawodności systemów zabezpieczających i skrupu¬ 
latność budowniczych reaktora w przestrzeganiu wszystkioh wymagań 
stawianyoh materiałom konstrukcyjnym wchodzącym w skład siłowni 
Jądrowyoh. 

Katastrofa w Czornobylu wywołuje falę protestów przeciw energo-
tyoe jądrowej, w których kompleks Hiroshimy dobitnie sio przejawia. 
Energetyka jądrowa jest faktem, z którym musimy się pogodzić. Naj¬ 
silniejsze emocje tego nie zmienią. Warto przypomnieć, że w ubie¬ 
głym roku awaria zakładów chemicznych Union Carbide w Bhopaln 
w Indiach, spowodowała śmierć ponad 2000 osób, a skutki zatruć, 
które nie były śmiertelne, przejawią się jeszcze w przyszłości. 
Była to straszna tragedia, a mimo to nie pojawiły się głosy nawo¬ 
łujące do likwidacji na świecie przemysłu chemicznego. Rozsądna 
naCoolast wydaje się opinia, ze należy wstrzymać uruchomienie no¬ 
wych reaktorów energetycznych do czasu zbadania i wyjaśnienia 
wszystkioh aspektów ozernobylskiej awarii, aby uniknąć błędów, 
które mogłyby prowadzić do jaj powtórzenia. Zamiast potępiać ener¬ 
getykę jądrową nałoży wywierać presję na rozbudowę i zwiększanie 
niezawodności systemów zabezpieczających i żądać bezwzględnogo 
stosowania hermetycznych płaszczy betonowych o odpowiedniej wytrzy-
małośoi, osłaniających reaktory energetyczne. Dobrym przykładem 
jest uzupełnienie systemu zabezpieczeń wprowadzone przez Finlandią 
do reaktorów WER-khO /typ reaktora przowidsianeco w Żarnowcu/, 
polegające na instalacji dodatkowego układu chłodzenia, którogo 
celem jest obniżeni* ciśnienia pary wodnej w przypadku jego nagło-
go wzrostu. 

Należy zdawać sobie sprawę, ze rozwój energetyki jądrowej sta¬ 
wia całkowicie nowe wymagania w zakresie kształcenia specjalistów 
0 najwyższych kwalifikacjach w różnych dyscyplinach naukowych 
1 technicznych dotyozącyoh nowych materiałów o spocjalnyeh włas¬ 
nościach, produkcji urządzeń o najwyższym stopniu niezawodności 



działania, rozwoju układów pomiarowych, kont rolny cli i sterujących 
opartych na nowoczesnej technice komputerowej. V wielu krajach 
zaawansowanych w rozwoju eneree-yki jądrowej personel teclmiczny 
i zarządzający jest nie tylko akceptowany przez specjalne narodowo 
komisje kwalifikacyjne, lecz musi złożyć dodatkowe egtsaminy, wyma¬ 
gające starannego wykształcenia na najwyższym poziomie. Są to pod-
stawowe kryteria doboru. 

Katastrofa w Czernobylu uprzytomniła światu, zo groźno awarie 
w siłowniach Jądrowych mogą się zdarzyć nawet w krajach o stosun¬ 
kowo wysokim poziomie techniJci i ze skutki poważnej awarii reakto¬ 
ra energetycznego rozciągają się również na Inne kraje świata, 
a więc mają aspekt międzynarodowy. Stanowi to poważne ostrzeżenia 
na przyszłość. Ryzyko awarii wzrośnie nie tylko wskutek wzrasta¬ 
jącej liczby elektrowni jądrowych, ale przede wszystkim przez to, 
•że będą one budowane w krajaoh Trzeciego Świata, w których na ogół 
kultura techniczna jest znacznie niżaza niż w krajaoh rozwiniętych. 
Nie tylko więc sama budowa siłowni jądrowych, powinna być prowadzo¬ 
na przez specjalistów najwyższej rangi, co jak należy prssypuszozać 
będzie zapewnione, ale również działające siłownie po uruchomieniu 
uuszą być pod stałą kontrolą fachowców, a ich ekaploataoja powinna 
spoczywać we właściwych rękach. Kle wolno dopusolć, zęby reaktory 
energetyczne były narzędziem w rozg-rywkaoh politycznych i celem 
ataków ugrupowań terrorystycznych, zmierzaJąoyoh do wywołania prze¬ 
wrotu. Wszystko to etwarza bardzo poważne problemy, które muszą 
Jak najszybciej zostać rozwiązane w skali ogólnoświatowej. 

Nie czujemy się kompetentni do proponowania rozwiązań, • ale wy¬ 
daje się słuszne żeby w krajach rozwijających się nie było wielu 
małyoh siłowni jądrowych ale żeby powstawały duże kompleksy energe¬ 
tyczne obsługujące wielkie obszary Trzeciego świata. Może powinny 
Co być siłownie eksterytorialne pod stałą ochroną ONZ i kontrolą 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. V każdym razie nie ulega 
wątpliwośoi, że muszą być w tyoh sprawach zawarte porozumienia 
międzynarodowe, które powinny być rygory stycznie przestrzegane 
przez wszystkie kraje pragnące rozwijać energetykę Jądrową. 

Dotychczas omawialiśmy problemy dotyczące elektrowni jądrowyoh, 
w któryoh ze względu na optymalną wydajność turbin parowych, wytwa¬ 
rzana musi być para wodna pod olśnieniem do 7 MPa o temperaturze 
560 K. Nieporównywalnie mniejsze niebezpieczeństwo przedstawiają 
ciepłownie jądrowe, w których olśnienia i temperatury są zupełnie 
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inne. iłeaktor jest zainstalowany głęboko pod ziemią, na dnie wiel¬ 
kiego basenu zimnej wody o wysokiej koncentracji boru, zamkniętego 
w betonowym zbiorniku. Woda w obiegu chłodzącym rdzeń reaktora 
Jost ogrzewana od 90°C tylko do 115°C. Zewnętrzny obieg ciepło-.mi-
ezy jest pod wyższym ciśnieniem, oo zabezpiecza przed ewentualnym 
przedostaniem się do niego wody chłodzącej rdzeń. Nie wchodsąc 
głębiej w szczegóły konstrukoyjne można powiedzieć, żo urządzenie 
nio wymaga żadnyoh specjalnych systemów zabezpieczających. W przy¬ 
padku awarii reaktora proces rozszczepienia zostanie w nim zatrzy¬ 
many bez żadnej interwenoji zewnętrznej, a woda basenu schłodzi 
rdzeń. Tego typu reaktory jądrowe są projektowane np. w Szwecji 
i Finlandii, jako małe, lokalne oiepłownie ogrzewająoe poszozogólna 
dzielnice miast. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ze możliwość awarii w elek¬ 
trowniach Jądrowych nie jest jedynym powodem obaw związanych z ener¬ 
getyką jądrową. Raporty zespołów speojalistów iy lieniają inne pro¬ 
blemy opróoz bezpieczeństwa samych jądrowych reaktorów energetycz¬ 
nych. Są nimi: zanieczyszczenie środowiska, wydobycie surowca ener¬ 
getycznego, usuwanie odpadów promieniotwórczych oraz możliwość 
ataków terrorystycznych na zakłady produkujące i przetwarzająoe 
paliwo jądrowe, ua elektrownie jądrowe 1 na transporty paliwa. 

Poważnym i budząoym liczne kontrowersje problemem Jest zabozpie-
ozanie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Radioaktywne pro¬ 
dukty rozszczepienia w wypalonym paliwie jądrowym ulegają natural¬ 
nemu rozpadowi i ioh aktywność maleje w czaaie. Zmniejsza sio 1000-
-krotnie w ciągu pierwszych 10 lat, a następnie maleje wolniej 
i dalsze lOOO-krotne obniżeni* aktywnośoi następuje po 100 000 lat. 
V raportaoh dotyczących tej sprawy wyrażane jest przekonanie, te 
odpady promieniotwórcze mogą być składowane na trwałe, w sposób 
bezpieczny. Jeżeli są zamknięte w szozelnych pojemnlkaoh i uniesz-
ozone głęboko pod ziemią w stabilnyoh geologiczni* i nie poddanych 
działaniu wody złożach, to szansę przedostania sio radioaktywności 
do środowiska są niezwykle małe. Jeżeli nawet nastąpi ich uoieczka 
w ilośoi większej niż to dziś wydaje sle etozliwe, to nie bodą sta¬ 
nowić katastrofalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia przyszłych 
mieszkańców Ziemi. 

V Polsce nie jest przewidywana budowa zakładów produkcji paliwa 
jądrowego, a wleo wzbogaoania uranu, ani tez zakładów przerabiają-



cych zużyto paliwo, Paliwo będziemy zakupywali w Zvfiazlcu Radzieo-
kiru. Tam też bodziemy odsyłali do przerobu radioaktywne, wypalona 
rdzenie reaktorów energetycznych. Może kogoś niepokoić, ze świoże 
i zrużyte paliwo będzie w przyszłości transportowane u nas w kraju. 
Należy sobie jednak adawać sprawę z tego, że już teraz takie tran¬ 
sporty do i z NHD odbywają sif przez teren Polski. Odpady promienio¬ 
twórcze o mniejszej aktywnośoi projektuje się składowa.ć w głębi 
ziomi na tereni© asejsmicznym, położonym w dziale wodnym. 

CIENIE ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ 

Przejdźmy teraz do omówienia zagrożeń towarzysząoyoh energetyce 
konwencjonalnej. Podczas gdy zagrożenia wynikające z wprowadzania 
energetyki jadroivej są dobrze znane, a sposoby zabezpieczenia są 
szczegółowo opracowane, to podobne dane dla energetyki konwencjo¬ 
nalnej albo nio istnieją w ogóle, albo nie odzwierciedlają rzeczy¬ 
wistych niebezpieczeństw. Zatrzymajmy sio na chwilę przy tych pro¬ 
blemach, ograniczając si<? do końcowego etapu wytwarzania energii, 
tj. do procesu spalania surowoów energetycznych, a w szczególnośoi 
węgla. Produkty spalania, które towarzyszą wytwarzaniu ciepła lub 
które są wynikiem zanieczyszczeń paliwa, stanowią bezpośrednie za¬ 
grożenie zdrowia ludzkiego, powodują niekorzystne zmiany klimaty¬ 
czne i są przyczyną degradacji środowiska naturalnego. 

Elektrownia konwencjonalna o mooy 1000 MV, spalająca węgiel 
średniej jakości, emituje do atmosfery rooznie 10 000 000 ton C0-, 
ikO 000 ton S0_, 20 000 ton N0„, k 000 ton pyłów oraz wymaga skła¬ 
dowania 300 000 ton popiołu i żużla. Elektrownia jądrowa o tej 
samej mocy wymaga usunięcia około 30 ton wypalonego paliwa rooznie. 

Bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzkiego związane są -z emisją 
tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. V roku 1930 USA, Karmin 
i Europa wyemitowały do atmosfery 100 milionów ton S0_. Znane są 
tragiczne skutki smogu w Donorze w Pensylwanii w roku 1948 oraz 
w Londynie w 1952 roku. V drugim przypadku wskutek przadłużająoego 
się okresu inwersji temperatury wystąpił wzrost konoentraoji S0-, 
produktów niekompletnego spalania węgla oraz pyłów w powietrzu 
atmosferycznym, powodując około UOOO przypadków, śmiertelnych. 
Badania przeprowadzone w Londynie w latach pięćdziesiątych potwier¬ 
dziły objawiający się natyohmiast wzrost śmiertelności gdy koncen-
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traoja S02 w powietrzu przekraczała 0.125 ue/m' przy równoczesnej 
dużej koncenti-acjl pyłów. Dadania Narodowej Akademii Nauk USA i/y-
kazały, że 1000 MV elektrownia, spalająca węgiel kamionny o zawar¬ 
tości siarki ok. 3 #, jest bezpośrednią przyczyną śmierci około 
100 mieszkańców rooznie. Dwutlenek siarki jost tylko jednym z wielu 
źródeł zagrożenia zdrowia ludzkiego, związanego z pracą konwencjo¬ 
nalnych źródeł energii i Uwzględnić należy również tlenki azotu, 
rakotwórcze węglowodory oraz pyły zawierające m.in. substancje 
radioaktywne /'/• Ich wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludzkie¬ 
go jest stale badany. Pyły o średnicy poniżej 1 /ura wdychane przez 
człowieka dostają sip bezpośrednio do płuc, stanowiąc przyczynę 
chorób płuc i pogorszenie stanu zdrowia oierpiących na astmę 
i bronchit. Wdychanie pyłów wprowadza również do organizmu szereg 
szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich. 

Spalanie surowców energetycznych powoduje niekorzystne zmiany 
klimatyczne. Jedjiyra z bardziej znanych Jest ta '.wany efekt cie¬ 
plarniany. Powietrze atmosferyczne, prawie przeźroczyste dla pro¬ 
mieniowania słonecznego, absorbuje - wskutek obecności C0_ -
wtórne promieniowanie cieplne wysyłane do atmosfery przez lądy 
i oceany. Prowadzi to do wzrostu temperatury atmosfery. Pomiary 
wskazują, że dziesięcioprocentowy wzrost koncentraoji CO,, powoduje 
wzrost temperatury atmosfery o około 0.3 C. Gdyby nie działalność 
ozłowieka można by się spodziewać niewielkich fluktuacji koncen¬ 
tracji c02» z Którymi przyroda dałaby sobie łatwo rado. Około 110 
miliardów ton CO,, je«t zużywane rooznie w prooesaoh fotosyntezy 
i równoważy ilość CO_ pochodząoego z naturalnych procesów w przy¬ 
rodzie. Spalani* paliw powoduje emisję dodatkowo około 15 miliar¬ 
dów ton CO, rooznie, oo musi prowadzić do zachwiania bilansu natu¬ 
ralnego. Szaounkowe obliczenia wskazują, że około roku 2000 nastą¬ 
pi wzrost koncentraoji COg o około 30 $fc, co spowoduje wzrost tem¬ 
peratury atmosfery o 1°C. Może to doprowadzić do częściowego sto¬ 
pienia lodów i podniesienia poziomu mórz i oceanów. Emitowany do 
atmosfery NOg odgrywa podobną role a po konwersji do NO staje się 
katalizatorem reakcji zubożającej górne warstwy atmosfery w ozon, 
który pełni Istotną rolę oohronną przed promieniowaniem ultrafio¬ 
letowym. Emisja pyłów powoduje obniżenie przezroczystości atmosfe¬ 
ry i zmniejszenie ilośoi energii słonecznej docierającoj do powierz-
ohni Ziemi. Emitowane do atmosfery tlenki siarki i azotu powodują 
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powstawanie "kwaśnych deszczów". Naturalny opad atmosferyczny 
charakteryzuje vartość pH równa 5»5 do 6,5. V kwaśnych deszczach 
wartośó pH obniAona zostaje do k,1. Kwaśny doszcz podwyższa kwaso¬ 
wość gleby i wód. Jest on częściowo neutralizowany w liściach 
potasem, magnezem i wapniem. V glebie neutralizacja polega na 
tworzeniu rozpuszczalnych aoli głownio wapnia i magnezu, które są 
łatwo z gleby wymywana. V ofekoie końcowym powoduje to zubożenie 
gleby w składniki niezbędne do żyoia drzew. V RFN ponad 35 £ lasów 
ulega obecnie postępującej zagładzie. Ten sam mechanizm powoduje 
niszczenie zbóż i wyjaławianie gleby. Dalsze szkodliwe oddziaływa¬ 
nie to zakwaszanie jezior aż do całkowitego zamierania życia, gdyż 
żaden gatunek ryb nie przezywa obniżenia pH wody poniżej wartości 
5,0. Kolejny problem to postępująca w zawrotnym tempie korozja 
metali. 

Zrozumienie szkodliwości kwaśnych deszczów doprowadziło do 
utworzenia "Klubu 30 jS", do którego przystąpienie ratyfikowało 
w marcu 1984 roku 20 państw /m.in. USA, RFN, Anglia, ZSRR, CSSR, 
Bułgaria i NRD/. Celem klubu jest zmniejszenie do roku 1993 emisji 
siarki o 30 % w stosunku do emisji w 198O roku. Polska nie przy¬ 
stąpiła do klubu uznająo powyższa wymagania za niemożliwe do speł¬ 
nienia. Jest to o tyle zrozumiałe, że największy opad siarki 
w Europie /i przypuszczalnie na świecie/ wykazano w naszym kraju 
- 133 000 ton miesięcznie, z czego 58 # pochodzi z krajów sąsied-
nioh. Dla porównania warto poda6, że opad w większej od Polski 
Norwegii wynosi 25 500 ton, z czego 92 # pochodzi ze źródeł zew¬ 
nętrznych. 

ENERGETYCZNY 0YLEMAT POLSKI 

Jak na tle rozwoju energetyki światowej kształtuje się sytu¬ 
acja w Polsce? Wiadomo, że dalsze zwiększenie wydobycia węgla nie 
jest możliwe. Zasoby ropy i gazu nie stanowią liczącej się pozycji 
w naszym bilansie energetycznym. Bardzo krótkowzroczne byłoby 
przestawianie energetyki krajowej na węgiel brunatny i produkoję 
brykietów z tego węgla, gdyż efektem tego byłaby dalsza dewastaoja 
środowiska i wzrost zagrożenia zdrowotnego społeezeńatwa, dochodzą¬ 
cego lokalnie do katastrofalnych rozmiarów. V planach rozwoju ener¬ 
getyki do roku 2000 udział węgla brunatnego ma wzrosną <S z 27 }t 
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do 39 jt. Przewidywany na lata dziewięćdziesiąte niodobór w bilan-
aio energetycznym kraju będzie jednak tak wielki, że nawet węgiel 
brunatny nie zapewni równowagi energetycznej. Dodatkowym problemem 
jest bardzo wysoka energochłonność polskiego przemysłu /np. hutni¬ 
ctwa/, która nio zostanie zmniejszona w najbliższym czasie. Prze¬ 
mysł zużywa obecnie, a raczej aiarnuje, każdą ilość dostarczonej 
energii. 

Powstała sytuacja wymusza wiec przyspieszenie rozwoju energetyki 
jądrowej. Jadnak, jak dotąd, żadne z zamierzeń w tym zakresie nie 
zostało zrealizowane, a obecne plany wydają się tnaio realne. 

Istotną pozycją w naszym bilansie energetycznym jeat ciepłownic¬ 
two, stanowiące około 30 1°< Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez 
budowę jądrowych źródeł oiepła. Są to rozwiązania o bardzo wysokim 
stopniu bezpieozeństwa. Zaoszczędzony węgiel można będzie zużytko¬ 
wać na potrzeby rozwoju rolniotwa. Istotnym powodem, jak już wspo¬ 
mniano, wprowadzenia energetyki jądrowej i jądrowych źródeł grzevr-
ozyoh j«8t konieczność ochrony zdrowia, środowiska naturalnego 
oras dorobku kulturalnego narodu. Odnosi się to saozególnie do 
Krakowa, gdzie pomimo różnorakich przedsięwzięć, postępuje gwałto¬ 
wna dewastacja pomników kultury narodowej. Czyż społeczeństwo za¬ 
równo Krakowa jak i śląskiego zagłębia węglowego nie powinno mioć 
zapewnionych eodnych warunków życia i rozwoju? 

Przedstawione rozważania można podsumować w następujący sposób. 
Postępująoa w Polsce degradacja środowiska naturalnego i zagrożonio 
zdrowia i życia mieszkańoów wymaga radykalnych rozwiązań struktu¬ 
ralnych o zasadniczym charakterze. Zapoznanie społeczeństwa z nie¬ 
bezpieczeństwami różnych rozwiązali krajowego systemu energetycznego 
winno być podjęte w najszerszej skali. Niezbędna staje się ogólno¬ 
narodowa dyskusja o dużym zasięgu 1 *r różnych aspektach, oparta 
n* rzetelnych i obiektywnych głosach nauki. Nie chodzi przy ty;a 
jodynie o głosy ekspertów w dziedzinie energetyki, których opinie 
można przewidzieć. Przedstawiciele nauk medycznych, biologicznych, 
rolnictM* i meteorologii oraz rzocznioy oohrony środowiska i zabyt¬ 
ków kultury winni unaocznić społeczeństwu wszystkie znane obecnie . 
pozytywne i negatywne skutki różnych dróg rozwoju energetyki. 

Rządy krajów nie powinny podejmować arbitralnych decyzji w spra¬ 
wie energetyki b«s »połeoznej akceptacji ryzyka i kontroli stanu 
bezpieczeństwa, opartych na szczegółowych badaniach naukowych. 

18 



Niezbędna jest informacja ozy prbjektowane elektrownie jądrowe 
będą wyposażone w systemy zabezpieczeń zgodnie z najbardziej aktu¬ 
alnymi poglądami naukowymi, a zasady lokalizaoji siłowni jądrowych 
winny być analizowane z różnych punktów widzenia. 

Nie możemy jednak dłużej zwlekać z odpowiedzią aa pytanie, jaki 
ma być polski program rozwoju energetyki. Zbyt drogo nas kosztują 
nieprzemyślane konoepcje i spory między resortami. Jest to Jedna 
z najbardziej kluczowych deoyzji, przed którą stoi Polska, Od niej 
zależy ozy nadchodzące lata będą nas cieazyć rozkwitająoą przyrodą, 
śpiewem ptaków, czystym powietrzem i czystą wodą, zdrowiem naszyoh 
dzieoi i pogodną jesienią życia, czy będą to lata nieodwracalnego 
niszczenia środowiska naturalnego i stworzenia z Polski najbrud¬ 
niejszego i najbardziej zatrutego kraju Europy. Jeateśmy umiarko¬ 
wanymi optymistami. 

Nieznacznie skrócona wersja tego opracowania została opublikowana 
w "Tygodniku Powszechnym" /Nr 20 z dnia 18 maja 1986 r./. 

19 


