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Zadanie nie jest łatwe, szczególnie 
jeśli weźmiemy pod uwagę historię 
wykorzystania technologii atomowej. 
Początek, choć pełen jasności, towa-
rzyszący ostatnim chwilom Hiroshimy 
i Nagasaki, oznaczał przecież zagładę 
setek tysięcy ludzi i długotrwałe cier-
pienie milionów. Potem było już tylko 
gorzej. Agresywne przemówienie 
Chruszczowa, który waląc butem w 
stół, krzyczał, że ZSRR będzie produkować bomby atomowe jak parówki 
stało się symbolem zimnowojennego szaleństwa i ciągłego zagrożenia koń-
cem świata. Wreszcie wybuch reaktora w Czarnobylu, który Polakom w naj-
lepszym wypadku kojarzy się z ohydnym smakiem płynu Lugola.
Atomu nie oszczędza również współczesna polityka. Próba broni jądrowej 
przeprowadzona przez reżim północnokoreański czy wezwania prezydenta 
Iranu do powtórzeniu Holocaustu za pomocą głowic nuklearnych na pewno 

nie poprawiają notowań technologii jądrowej u 
przeciętnego Kowalskiego.

Prawie większe poparcie
Okazuje się jednak, że pomimo niechlubnej prze-
szłości technologie jądrowe cieszą się większym 
poparciem wśród Polaków niż mogłoby się wyda-
wać. Zgodnie z wynikami badania postaw polskiego 
społeczeństwa wobec energetyki jądrowej prze-
prowadzonego przez Pentor na zlecenie Polskiej 
Agencji Atomistyki (PAA) w 2006 roku aż 60 proc. 
Polaków skłonnych byłoby zaakceptować budowę 
nowoczesnej i bezpiecznej elektrowni atomowej w 
Polsce. Badanie zrealizowano jako część wywiadu 
omnibusowego przeprowadzonego przez Pentor 
na grupie 1016 osób powyżej 15 roku życia.

Jego wyniki pokazują, że pomysł 
budowy elektrowni jądrowej na 
terenie Polski popiera 71 proc. 
przebadanych mężczyzn i co 
druga kobieta. Częściej pozy-
tywnie do tej idei odnoszą się 
osoby poniżej 29 roku życia 
oraz osoby z wyższym wykształ-
ceniem. Projekt chętnie popie-
rają również mieszkańcy tere-
nów wiejskich. Innego zdania 
są natomiast mieszkańcy War-

szawy, gdzie 40 proc. ankietowanych opowiedziało 
się przeciwko budowie. 
Co ciekawe, zanotowano również osłabienie tzw. 
syndromu NIMBY (ang. not in my back-yard). Aż 
48 proc. ankietowanych jest w stanie zaakcep-
tować budowę elektrowni w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Wynik ten poprawił się w porów-

Jądro atomu
Ustalenia Rady Europy dotyczące redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 
sprawiają, że polski rząd coraz przychylniej 
patrzy na koncepcję budowy elektrowni 
atomowej. Jednak takie przedsięwzięcie 
oprócz dużych pieniędzy będzie wymagało 
również przemyślanej i sprawnie 
przeprowadzonej kampanii informacyjnej. 

Jacek Winiarski, 
rzecznik prasowy Greenpeace Polska
Ze względu na plany budowy elektrowni jądrowej na tere-
nie Polski do końca 2021 roku i fakt, że zwykle proces taki 
trwa średnio 8-10 lat już teraz prowadzimy pewne działania 
przeciwdziałające temu projektowi. Tematyka wykorzystania 
energii atomowej jest przez nas podejmowana głównie przy 
okazji działań dotyczących ocieplenia klimatu i promowania 
odnawialnych źródeł energii, na których obecnie skupia się 
Greenpeace Polska.
Nasze działania polegają głównie na utrzymywaniu kontaktów 
z mediami i politykami, których informujemy o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą budowa elektrowni jądrowej oraz wypad-
kach i awariach w obiektach jądrowych już istniejących. Dzięki 
temu, że jesteśmy organizacją globalną mamy także dostęp do 
raportów i wyników badań instytucji i naukowców z całego 
świata, które również na bieżąco przekazujemy mediom, 
decydentom i opinii publicznej na spotkaniach, konferencjach 
czy choćby w formie informacji prasowych.
Greenpeace Polska nie planuje na razie szczegółowo osobnej 
kampanii informacyjnej przeciwko budowie elektrowni ato-

mowej w Polsce, jednak cały czas monitorujemy posunięcia 
rządu w tej sprawie. Zamierzamy również prowadzić lobbing 
na rzecz odejścia od projektu budowy instalacji jądrowych w 
naszym kraju. W tym celu przedstawicielka Greenpeace zwró-
ciła się do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o uczestnictwo 
w zebraniach Zespołu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej. Jej 
kandydatura została dołączona do listy osób oczekujących na 
decyzję o przyjęciu w skład zespołu. 
W przypadku kontynuacji prac nad budową elektrowni jądro-
wej działania Greenpeace Polska, zgodnie z tzw. „zasadą eska-
lacji kampanii”, mogą przyjmować coraz bardziej zdecydowane 
formy. W zależności od efektów działania informacyjne skiero-
wane do mediów mogą zostać wsparte tzw. akcjami miękkimi 
w postaci happeningów, eventów czy działań polegających na 
przykład na wywieszeniu banera Greenpeace w spektakular-
nym miejscu. Nie wykluczamy prowadzenia akcji o wiele bar-
dziej zdecydowanych, tak jak to było na przykład w przypadku 
doliny rzeki Rospudy. Ich przeprowadzenie traktujemy jednak 
jako ostateczność. Nasz opór jest konstruktywny: publicznie 
prezentujemy alternatywne możliwości pozyskania energii na 
masową skalę. 
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naniu z badaniem wykonanym w 2004 roku, w 
którym na takie rozwiązanie zgadzało się tylko 31 
proc. respondentów.
Wysokie poparcie dla energetyki jądrowej zasko-
czyło samych zleceniodawców badania. W 2004 
roku budowę popierało tylko 42 proc. badanych, 
a przeciwników było nieco mniej, bo 38 proc. 
Skąd zatem wzrost poparcia? - Postawy ludzi 
silnie zależą od sposobu sformułowania pytania 
– komentuje na łamach magazynu „Postęp Tech-
niki Jądrowej” dr Stanisław Latek, rzecznik PAA. 
- Jeżeli w pytaniu wspomni się o korzystnym wpły-
wie energetyki jądrowej na zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla lub na bezpieczeństwo dostaw 
energii, wtedy więcej ludzi opowiada się za tym 
rozwiązaniem - wyjaśnia. Latek uważa również, 
że środowiska projądrowe nie powinny wpadać w 
zachwyt z powodu wyników badania, pomimo że 
są one zadowalające. Zaznacza, że istnieje szereg 
innych badań, które wskazują wciąż silny sprzeciw 
społeczeństwa w tej dziedzinie. 

Wojna atomowa
Właśnie na alternatywne wyniki powołują się 
przedstawiciele organizacji ekologicznych. Gre-
enpeace Polska na swoich stronach interneto-
wych przypomina badania przeprowadzone przez 
CEBOS w czerwcu 2006 roku. Wtedy 58 proc. 
respondentów nie zgadzało się na budowę elek-
trowni na terenie Polski, a tylko co czwarty dekla-
rował poparcie dla tego pomysłu. Dlaczego w 
obu badaniach pojawiły się odwrotne proporcje? 
W pytaniu ankietowym CEBOS nie wspomniano 
o korzyściach, jakie może przynieść Polakom 
budowa instalacji atomowych.
Wystąpienie tak znaczących różnic jest nie tylko 
dowodem na możliwości manipulowania wyni-
kami za pomocą sposobu zadawania pytań, ale 
również wskazuje pola, na których w przyszłości 
toczyć się będzie wojna o serca i umysły zwykłych 
obywateli.
Jej podstawowym frontem będzie spór o bezpie-
czeństwo tego rodzaju instalacji oraz przecho-
wywanie odpadów radioaktywnych. Jak pokazuje 
badanie Pentora, obawa przed awarią elektrowni i 
skojarzenia z wydarzeniami w Czarnobylu to naj-
częstszy powód, dla którego Polacy sprzeciwiają 
się budowaniu elektrowni jądrowych. Jedna piąta 
ankietowanych za główne zagrożenie uważa prob-
lem składowania odpadów radioaktywnych. Dodat-
kowo pojawiają się obawy o skażenie środowiska, 
wysokie koszty inwestycji oraz skojarzenia elek-
trowni atomowych z bombami. Także dla 20 proc. 
Polaków istotną przyczyną sprzeciwu jest – uwaga 
- brak dostatecznych informacji na temat korzyści 
i zagrożeń związanych z budową elektrowni jądro-
wych. W tej sytuacji możemy oczekiwać ogólno-
polskiej kampanii informacyjno-promocyjnej. 

Drużyna A
Tymczasem za opracowanie koncepcji konsultacji społecznych w sprawie 
projektu budowy elektrowni oraz określenie ich zakresu odpowiada Zespół 
ds. Wykorzystania Energii Jądrowej, który powstał w styczniu 2007 roku 
jako organ pomocniczy Ministerstwa Gospodarki. Jego skład nie wróży na 
razie sukcesu projektowi przyszłych konsultacji, gdyż jest zdecydowanie jed-
nostronny. Poza przedstawicielami ministerstw, m.in. gospodarki, środowi-
ska i finansów, wchodzą do niego osoby reprezentujące kluczowe spółki 
branży energetycznej i instytucje popierające budowę, takie jak Państwowa 
Agencja Atomistyki oraz Polski Komitet Energetyki Jądrowej. 
Jedyna nadzieja w fakcie, że rząd będzie musiał owe konsultacje prze-
prowadzić, gdyż zobowiązuje go do tego nie tylko zdrowy rozsądek, ale 
również konwencja z Aarhus obowiązująca Polskę od 2001 roku. Daje 
ona obywatelom prawo do informacji oraz udziału w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ochrony środowiska. Powstaje tylko pytanie, jaki 
kształt będą miały te konsultacje? Odpowiedzi nie ma, choćby z uwagi na 
to, że zespół odpowiedzialny za ich przeprowadzenie po ponad sześciu 
miesiącach od powstania nie spotkał się ani razu. 

Adrian Łaźniewski 

Piotr Michalak, 
dyrektor zarządzający agencji Europort 
Media

Kampania na rzecz budowy elektrowni atomo-
wej w Polsce
Idea budowy elektrowni atomowej w Polsce powraca 
co jakiś czas już od ponad 30 lat. Nigdy jednak pomy-
słowi temu nie towarzyszyła rzetelna kampania infor-
macyjna, która pokazywałaby tradycje i osiągnięcia 
energetyki atomowej w Europie oraz zalety, jakie 

wynikają z produkcji energii atomowej. Dodatkowo w Polsce tematyka ta 
obciążona jest silnie przez pamięć o katastrofie w Czarnobylu i jej skut-
kach. Bez wątpienia fakt tej najpoważniejszej w historii awarii elektrowni 
atomowej wpływa na potoczne postrzeganie energii atomowej jako nie-
bezpiecznej dla ludzi. Ponadto w Polsce przez wiele lat kształtowany był 
pogląd, obecny także dziś, że ze względu na zasoby węgla kamiennego i 
brunatnego nie ma potrzeby ani konieczności budowy takiej elektrowni. 
Prawdą jest również, że energochłonność przemysłu zmniejszyła się istot-
nie w ciągu ostatnich 20 lat.
Kampania informacyjna powinna zawierać elementy edukacyjne, 
pokazujące:
- osiągnięcia energetyki atomowej w Europie,
- bezpieczeństwo technologii stosowanej przez najbardziej zaawanso-
wane kraje produkujące energię atomową,
- jej ekologiczny i ekonomiczny wymiar.
Ważne wydaje się także pokazanie potencjału energetyki atomowej w 
połączeniu z korzyściami płynącymi z stosowania energii elektrycznej w 
ogóle, np. w napędach samochodów osobowych, które dziś, napędzane 
przez tradycyjne paliwa, trują środowisko.
Istotnym elementem kampanii informacyjnej powinien być aspekt rea-
lizacji projektu budowy elektrowni atomowej wspólnie z krajami sąsia-
dującymi z Polską, o czym coraz częściej się mówi. Projekt realizowany 
wspólnie z innymi krajami UE, np. krajami bałtyckimi, będzie postrzegany 
jako bezpieczniejszy i skutecznie kontrolowany przez międzynarodowe 
instytucje, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
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