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Piêædziesiêciolecie Nukleoniki
W dniu 30 czerwca 2006 roku w Instytucie Chemii
i Techniki J¹drowej w Warszawie odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji piêædziesiêciolecia wydawania kwartalnika Nukleonika. Jest to obecnie oficjalne czasopismo naukowe Instytutu Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie, Pañstwowej Agencji
Atomistyki i Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, wydawane w jêzyku angielskim. Publikowane s¹
w nim prace z zakresu: chemii i fizyki radiacyjnej,
zastosowañ izotopów promieniotwórczych w nauce,
technice i ochronie œrodowiska naturalnego, analizy
aktywacyjnej, radiobiologii i ochrony zdrowia, j¹drowych technik przemys³owych, fizyki i techniki reaktorowej, energetyki j¹drowej. Wydawnictwo prezentuje
dorobek j¹drowych instytutów badawczych z ca³ego
œwiata. Nukleonika znajduje siê na tzw. liœcie filadelfijskiej czasopism naukowych.
Przypominaj¹c historiê powstania czasopisma warto
zwróciæ uwagê, ¿e deklaracje programowe z przed
pó³ wieku s¹ aktualne niezmiennie do dziœ. W
pierwszym numerze Nukleoniki z 1956 roku mo¿emy przeczytaæ "...Nasze czasopismo jest redagowane przez fizyków, chemików, techników i lekarzy dla
fizyków, chemików, techników i lekarzy pragn¹cych
wzi¹æ czynny udzia³ w przysz³ej budowie si³owni
j¹drowych, czy te¿ stosowaæ metody izotopowe w
swojej pracy w laboratoriach naukowych i przemys³owych lub lecznictwie..." Pierwsi redaktorzy pisali
wówczas równie¿ "Tempo wzrostu techniki j¹drowej
uwarunkowane jest rozporz¹dzalnymi zasobami
materialnymi, a przede wszystkim kadrowymi.
Liczba odpowiednio przygotowanych specjalistów
okazuje siê niedostateczna nawet w krajach najlepiej pod tym wzglêdem sytuowanych, tote¿ kluczowym elementem wszelkich planów rozszerzenia
skali wykorzystania energii j¹drowej musz¹ byæ
dobrze przemyœlane projekty kszta³cenia pracowników naukowych i technicznych. W Polsce grono
ludzi maj¹cych wiedzê potrzebn¹ do pracy w dziedzinie fizyki j¹drowej i jej zastosowañ jest nik³e w
stosunku do wielkoœci stoj¹cego przed nimi zadania.
Dlatego podjêta zostaje intensywna akcja, której
celem jest stworzenie dostatecznie liczebnej kadry
mog¹cej staæ siê baz¹ personaln¹ dla realizacji
zamierzeñ w dziedzinie wykorzystania energii j¹drowej i innych zastosowañ fizyki j¹dra atomowego w
celach pokojowych. Nasze czasopismo powstaje w
zwi¹zku z t¹ akcj¹, aby s³u¿yæ jej celom". Mo¿na na
marginesie zauwa¿yæ, ¿e problemy kadrowe szczególnie w dziedzinie energetyki j¹drowej s¹ obecnie
bardziej powa¿ne ni¿ 50 lat temu.

Rocznicê pó³wiecza wydawnictwa œwiêtowa³o ca³e
krajowe œrodowiska zwi¹zane z atomistyk¹. W sk³ad
komitetu honorowego obchodów jubileuszu weszli:
Jerzy Niewodniczañski – prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki, Ryszard Sosnowski – przewodnicz¹cy
Rady ds. Atomistyki PAA, Andrzej Hrynkiewicz –
z-ca przewodnicz¹cego Rady ds. Atomistyki PAA,
Stefan Chwaszczewski – prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, Marek Je¿abek – dyrektor
Instytutu Fizyki J¹drowej PAN, Józef Mayer – dyrektor Miêdzyresortowego Instytutu Technik Radiacyjnych P£, Zygmunt Sk³adanowski – dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Ziemowid Sujkowski – dyrektor Instytutu Problemów
J¹drowych, Lech Waliœ – dyrektor Instytutu Chemii
i Techniki J¹drowej, Krzysztof Wieteska – dyrektor
Instytutu Energii Atomowej. Na uroczyst¹ konferencjê zaproszono osoby, które pracowa³y przez
ostatnie pó³ wieku w redakcji wydawnictwa. Wybranych redaktorów poproszono o syntetyczne przedstawienie przegl¹du dokonañ naukowych Nukleoniki
w poszczególnych dzia³ach tematycznych. Spotkanie prowadzi³ obecny redaktor naczelny kwartalnika
prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski. Wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:
! Radiobiologia i radioekologia w "Nukleonice" – I.
Szumiel, G. Bystrzejewska-Piotrowska
! 50 lat radiochemi w "Nukleonice" – J. Narbutt
! Chemia materia³ów paliwowych dla reaktorów
j¹drowych w "Nukleonice" – W. Dembiñski
! Chemia radiacyjna w "Nukleonice" – J. Michalik
! Fizyka j¹drowa na ³amach "Nukleoniki" – W.
D¹browski
! Badania plazmy w publikacjach "Nuleoniki" na
przestrzeni 50 lat istnienia czasopisma – A. Ga³kowski
! Piêædziesi¹t lat zastosowañ technik j¹drowych w
naukach o Ziemi – K. Ró¿añski
! Pó³wiecze "Nukleoniki" – pó³wiecze technologii
radiacyjnych – A. G. Chmielewski
! Przemys³owe zastosowania izotopów i promieniowania jonizuj¹cego – P. Urbañski, J. Palige
! Fizyka i in¿ynieria reaktorowa oraz energetyka
j¹drowa na ³amach "Nukleoniki" w latach 1956-2006 – S. Latek, K. Andrzejewski
Jednym z celów seminarium by³o przypomnienie na
przyk³adzie publikowanych w Nukleonice artyku³ów
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historii naukowych osi¹gniêæ polskiej atomistyki w
ostatnim pó³wieczu. Autorzy referatów starali siê
równie¿ na tym tle podkreœliæ te dziedziny, które
wed³ug aktualnego stanu wiedzy bêd¹ stanowiæ
przysz³oœæ techniki j¹drowej. Wszystkie z wyg³oszonych referatów zas³uguj¹ z pewnoœci¹ na osobne
publikacje (posiadamy komplet prezentacji w
PowerPoint). W swojej krótkiej relacji stara³em siê
zwróciæ uwagê jedynie na niektóre fakty, które wyda³y mi siê osobiœcie szczególnie interesuj¹ce.
W popartym wieloma archiwalnymi zdjêciami referacie prof. Jacek Michalik przedstawi³ krótko historiê
polskiej chemii radiacyjnej, której najwa¿niejsze dokonania udokumentowane s¹ w Nukleonice. Przypomnia³, ¿e jeszcze w 1959 roku w uwagach o zagadnieniach chemicznych na miêdzynarodowej konferencji w Genewie prof. Stefan Minc pisa³ "Nale¿y
zapocz¹tkowaæ i mo¿liwie szybko zintensyfikowaæ w
IBJ prace w dziedzinie w³aœciwej chemii radiacyjnej.
Badania te powinny mieæ charakter prac podstawowych i powinny dotyczyæ roztworów wodnych zwi¹zków nieorganicznych, niektórych rozpuszczalników
organicznych, uk³adów polimeryzuj¹cych i mas plastycznych oraz niektórych wa¿nych fizjologicznie i
biologicznie substancji". W stosunkowo krótkim
czasie prace podstawowe wielu znakomitych polskich uczonych zaowocowa³y praktycznymi zastosowaniami chemii radiacyjnej w przemyœle, medycynie, rolnictwie i ochronie œrodowiska. Nie sposób
wymieniæ wszystkich zas³u¿onych dla tej dziedziny
nauki a zainteresowanych wypada odes³aæ do
ksi¹¿ki "Z dziejów polskich badañ nad oddzia³ywaniem promieniowania z materi¹".
Profesor Piotr Urbañski podsumowa³ osi¹gniêcia w
zakresie przemys³owych zastosowañ radioizotopów
i promieniowania jonizuj¹cego. W 1960 roku statystykê publikacji prowadzono w nastêpuj¹cych dyscyplinach: Prospekcyjna geofizyka j¹drowa, Defektoskopia gamma, Badania hutnicze i metalurgiczne,
Kontrola procesów technologicznych, Zastosowania
w badaniach in¿ynierskich, Wykorzystanie radioizotopów w chemii, Datowanie próbek organicznych
metod¹ wêgla-14. Szacuje siê obecnie, ¿e tylko
samych pomiarowych urz¹dzeñ radioizotopowych
zainstalowanych w przemyœle na œwiecie jest 250
tysiêcy.
Profesor Kazimierz Ró¿añski przestawi³ aktualne
mo¿liwoœci technik j¹drowych w dziedzinie nauki o
ziemi. Stosuje siê je obecnie powszechnie w poszukiwaniach i ocenie zasobów surowców, wykorzystanie izotopy œrodowiska jako znaczniki, stosuje
izotopowe metody datowania. Spektakularnymi
przyk³adami zastosowañ techniki j¹drowych s¹ np.
prace nad datowaniem: Ca³unu Turyñskiego, nosoro¿ca w³ochatego ze Staruni czy wód podziemnych
Sahary. Wydaje siê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci
techniki j¹drowe powinny ugruntowaæ pozycjê w
wa¿nych dziedzinach badañ œrodowiskowych (geologia, hydrologia, paleoklimatologia), rozwijane s¹
tak¿e nowe metody pomiarowe (AMS, CF-IRMS,
ATTA) otwieraj¹ce nowe obszary zastosowañ, pojawiaj¹ siê te¿ wci¹¿ nowe zastosowania.
W publikacjach Nukleoniki mo¿na przeœledziæ historiê technologii radiacyjnych w naszym kraju. Rozwi-
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jane by³y one g³ównie w dwóch oœrodkach: Instytucie Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie i Miêdzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej w
£odzi. Profesor Andrzej G. Chmielewski wymieni³
najwa¿niejsze osi¹gniêcia w dziedzinie zastosowania wi¹zki elektronów, do których zaliczy³ wybudowanie przemys³owej instalacji do radiacyjnej sterylizacji sprzêtu medycznego, przeszczepów, farmaceutyków i kosmetyków, powstanie stacji radiacyjnego utrwalania p³odów rolnych, zaprojektowanie
i wykonanie instalacji do produkcji rurek i taœm termokurczliwych. Polska znalaz³a siê równie¿ w czo³ówce œwiatowej w dziedzinie zastosowania promieniowania jonizuj¹cego w ochronie œrodowiska. Pracuj¹ca w Elektrowni Pomorzany oczyszczalnia do
jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z
gazów kominowych jest nadal najwiêksz¹ na œwiecie instalacj¹ radiacyjn¹. W kraju w oparciu o techniki radiacyjne produkuje siê opatrunki hydro¿elowe,
które zdoby³y wiele wyró¿nieñ na pokazach wynalazków w kraju i na œwiecie. Dalszy rozwój technologii radiacyjnych wi¹¿e siê z zakupem nowych Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego – nowoczesnego
akceleratora du¿ej mocy i Ÿród³a kobaltowego o mocy 1MCi. Pozwoli³oby to na stworzenie Krajowego
Centrum Obróbki Radiacyjnej, w którym mo¿na by³o
by prowadziæ dzia³alnoœæ us³ugow¹ i rozwijaæ nowe
projekty w zakresie zastosowania promieniowania
jonizuj¹cego.
Profesor Irena Szumiel zwróci³a uwagê, ¿e radiobiologia, radioekologia i biologia stosowana przoduj¹
pod wzglêdem naukowym w publikacjach nukleoniki. Swoje prace zamieszczali w kwartalniku autorzy z wielu oœrodków krajowych (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Fizyki
J¹drowej, Miêdzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Pañstwowy Zak³ad Higieny, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Akademia Medyczna w
Poznaniu) i zagranicznych, wœród nich naukowcy o
naprawdê œwiatowej s³awie (G.B. Gerber, K.I. Altan,
G.J. Koeteles).
Bardzo oryginalnie zaprezentowa³ temat produkcji
paliw j¹drowych dr Wojciech Dembiñski. By³ okres,
kiedy ta dyscyplina intensywnie rozwija³a siê w
Polsce. Jak wiadomo w zwi¹zku z zaprzestaniem
programu budowy elektrowni j¹drowej w ¯arnowcu
badania te straci³y w kraju na impecie. Mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e renesans energetyki j¹drowej na œwiecie, i jak siê wydaje realne szanse na powstanie
programu energetyki j¹drowej w kraju sk³oni¹ œrodowisko naukowe do podjêcia na nowo tej tematyki.
Bardzo interesuj¹ce s¹ prace publikowane w Nukleonice z zakresu fizyki i in¿ynierii reaktorowej oraz
energetyki j¹drowej. Wiêkszoœæ z nich pisana by³a
w okresie, kiedy przygotowywano siê a nastêpnie
zaczynano budowaæ elektrowniê j¹drow¹. Warto
przypomnieæ sobie jak perspektywy rozwoju energetyki j¹drowej w Polsce widziane by³y przez autorów
pod koniec lat 50- tych.
"Pierwsza elektrownia j¹drowa o mocy elektrycznej
200 MW ma byæ uruchomiona w 1965 r. W obecnej
chwili szczegó³y techniczne tej elektrowni nie zosta³y
ustalone, jednak¿e najprawdopodobniej bêdzie to
ewolucja typu Calder Hall. W okresie 1965-1970
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planuje siê budowê innej grupy elektrowni j¹drowych o przypuszczalnej mocy elektrycznej 600 MW,
tak, ¿e w 1970 r. ca³kowita moc elektrowni j¹drowych ma wynieœæ 800 MW. W okresie 1970-1980
maj¹ byæ wybudowane dalsze elektrownie j¹drowe
i od 1980 ca³y dalszy wzrost produkcji energii elektrycznej zostanie pokryty przez elektrownie j¹drowe.
Z uwagi na to, ¿e jesteœmy pañstwem morskim,
postulowane jest rozpoczêcie wstêpnych studiów
nad zagadnieniem ewentualnego zu¿ytkowania w
przysz³oœci energii j¹drowej do napêdu statków
handlowych". Historiê budowy niedosz³ej elektrowni
j¹drowej w ¯arnowcu przypomnia³ dr Stanis³aw
Latek.
Warto równie¿ wymieniæ prace z zakresu fizyki
j¹drowej. Prof. W. D¹browski sklasyfikowa³ je w
nastêpuj¹cych dzia³ach tematycznych: Pierwsze lata
- prace przegl¹dowe na temat wielkich odkryæ w
fizyce j¹drowej, Metody fizyki j¹drowej w badaniach
cia³a sta³ego, pierwsze prace w 1959, tematyka
kontynuowana Oryginalne prace na temat wielkich
pêków (tylko z oœrodka ³ódzkiego), Oryginalne prace
na temat konstrukcji aparatury (np. krakowskiego
cyklotronu), Materia³y konferencyjne – fizyka j¹drowa, fizyka wysokich energii, metody j¹drowe w fizyce cia³a sta³ego. Profesor zaproponowa³ wprowadzenie w opisie dorobku Nukleoniki terminów nawi¹zuj¹cych do zmienianej kilkakrotnie szaty graficznej
wydawnictwa. Okres czerwony np. obejmuje lata
1974-81. W myœl tej konwencji obecnie mamy okres
zielony – kolor ten napawa optymizmem, co do rozwoju czasopisma.
Bardzo aktualnym w zwi¹zku z decyzjami w sprawie
budowy kolejnej instalacji termoj¹drowej – ITER (w
za³o¿eniach 0,5 –1,5 GW mocy z syntezy w impulsie

1000 sekundowym) jest problematyka plazmy. Tematyka ta w Nukleonice w latach 1956-1998 by³a
praktycznie nieobecna. W latach 1968-1985 ukaza³y
siê jedynie pojedyncze artyku³y. Dopiero w latach
1999-2006 zamieszczono znacz¹ iloœci publikacji,
g³ównie na temat instalacji Plasma Fokus i technologii z ni¹ zwi¹zanych. Olbrzymie sumy pieniêdzy,
jakie Euroatom zamierza wydaæ na badania w tej
dziedzinie zaowocuj¹ zapewne kolejnymi artyku³ami
równie¿ polskich uczonych.
Prof. Jerzy Narbutt zwróci³ uwagê na najwa¿niejsze
odnotowane w Nukleonice wydarzenia naukowe z
zakresu radiochemii. Osi¹gniêcia w tej dziedzinie
dotyczy³y zarówno podstawowych prac w zakresie
chemii pierwiastków, chemii nieorganicznej i koordynacyjnej jak równie¿ chemii nuklearnej. Ostatnio
wiele siê mówi i co najwa¿niejsze robi w zakresie
wykorzystania radiochemii w medycynie w szczególnoœci w walce z rakiem. Na ten temat w nieco bardziej popularnej formie pisaliœmy wielokrotnie równie¿ w Biuletynie Nukleonicznym.
Trzecia czêœæ seminarium poœwiêcona by³a prywatnym wspomnieniom w trakcie, której przypomniano
najwa¿niejsze fakty z historii wydawnictwa okraszaj¹c je anegdotami i ma³o znanymi faktami z ubieg³ych lat. Redaktor Naczelny Nukleoniki profesor
Andrzej G. Chmielewski wrêczy³ by³ym i obecnym
pracownikom redakcji dyplomy uznania. Jubileusz
uczczono tradycyjn¹ lampk¹ wina. Na koniec warto
zachêciæ osoby zwi¹zane z redakcj¹ Nukleoniki do
publikowania wzorem prof. Zbigniewa P. Zagórskiego w³asnych wspomnieñ i refleksji na temat wydawnictwa i historii nukleoniki w naszym kraju.
Wojciech G³uszewski

Inicjatywa Krakowska – Proliferation Security Initiative
W Warszawie odby³o siê Spotkanie Polityczne
Wysokiego Szczebla pañstw popieraj¹cych Inicjatywê na rzecz przeciwdzia³ania proliferacji broni
masowego ra¿enia (Proliferation Security Initiative
– PSI). Wziê³y w nim udzia³ delegacje z ok. 70
pañstw. Celem spotkania by³a ocena dorobku trzech
lat funkcjonowania PSI, analiza pojawiaj¹cych siê
problemów, wskazanie najlepszych narzêdzi realizacji celów Inicjatywy oraz dyskusja nad jej przysz³oœci¹ i rozwojem.
Inicjatywa zosta³a og³oszona 31 maja 2003 r. w Krakowie, podczas wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, w zwi¹zku z czym jest
powszechnie znana jako Inicjatywa Krakowska. Jej
celem jest rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej w

zapobieganiu przemytowi broni masowego ra¿enia
(BMR) i komponentów do jej produkcji. Inicjatywa
jest odpowiedzi¹ spo³ecznoœci miêdzynarodowej na
zagro¿enia dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego,
jakie niesie ze sob¹ rozprzestrzenianie BMR i groŸba wejœcia w jej posiadanie przez ugrupowania terrorystyczne oraz pañstwa podejrzewane o wspieranie dzia³alnoœci takich grup. W ci¹gu trzech lat
istnienia Inicjatywa zyska³a globalny wymiar. Poparcie dla jej celów i zasad wyrazi³o do tej pory ponad
70 pañstw, Unia Europejska, NATO, a tak¿e Sekretarz Generalny ONZ. Bie¿¹ce informacje na temat
PSI mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015
Zatwierdzona prze Radê Ministrów Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzêdnym, dokumentem stanowi¹cym bazê odniesienia dla innych strategii i programów rz¹dowych i samorz¹dowych. SRK jest podstaw¹ dla Narodowej Strategii Spójnoœci (NSS) –
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejs-

kich i Strategii Rozwoju Rybo³ówstwa oraz wynikaj¹cych z nich programów operacyjnych. W SRK
wyznaczono priorytetowe cele oraz zidentyfikowano
najwa¿niejsze obszary, w których koncentrowane
bêd¹ dzia³ania pañstwa. Uwzglêdnia jednoczeœnie
najwa¿niejsze trendy rozwoju œwiatowej gospodarki
oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii
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Lizboñskiej. SRK nadaje priorytet tym dzia³aniom,
jakie podejmie rz¹d w latach 2007-2015. Dokument
zosta³ opracowany przy uwzglêdnieniu zasady
zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc przy zachowaniu
równowagi pomiêdzy celami gospodarczymi, spo³ecznymi i œrodowiskowymi. Podstawê przygotowania SRK stanowi³y odpowiednie dokumenty UE
oraz strategie i programy krajowe, a przede wszystkim Program Dzia³ania Rz¹du RP "Solidarne Pañstwo". Wersja dokumentu wstêpnie zaakceptowana
przez RM jest dostêpna na stronie internetowej
www.mrr.gov.pl. W przytoczonym poni¿ej punkcie d
znalaz³a siê wzmianka na temat energetyki j¹drowej.
d) Infrastruktura energetyki
Tworzenie rozwi¹zañ na rzecz inwestycji i modernizacji maj¹tku wytwórczego, przesy³owego i dystrybucyjnego w energetyce przyczyni siê do poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Pierwszoplanowym zadaniem bêdzie dywersyfikacja Ÿróde³
energii, w szczególnoœci dostaw surowców energetycznych, a zw³aszcza gazu. W zwi¹zku z tym zak³ada siê import gazu ziemnego ze Skandynawii przy
u¿yciu nowego bezpoœredniego po³¹czenia infrastrukturalnego z³ó¿ skandynawskich z terytorium
Polski. Zak³ada siê tak¿e zwiêkszanie wydobycia
gazu krajowego. Rozwijane bêd¹ systemy przesy³owe oraz po³¹czenia transgraniczne poprawiaj¹ce
bezpieczeñstwo energetyczne i zwiêkszaj¹ce mo¿liwoœci udzia³u w europejskim rynku energii elektrycznej. Poprawie ulegnie efektywnoœæ dzia³ania przedsiêbiorstw energetycznych, zw³aszcza w wyniku
liberalizacji rynku energii. Przewiduje siê tworzenie
silnych struktur organizacyjnych firm energetycznych, zdolnych do konkurencji miêdzynarodowej.
Nast¹pi wzrost udzia³u produkcji energii pierwotnej
z odnawialnych Ÿróde³ energii. Postêpowaæ bêd¹
prace rozwojowe i inwestycyjne w zakresie energetyki odnawialnej, jako alternatywnego Ÿród³a zasilania gospodarki. Promowane bêd¹ i wspierane finansowo nowe, ekonomicznie efektywne technologie
wytwarzania energii. W dziedzinie perspektywicznych noœników energii konieczne stanie siê rozpoczêcie dzia³añ nad wykorzystaniem energetyki wo-
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dorowej, wytwarzaniem energii w elektrowniach atomowych i rozwój zu¿ycia gazu skroplonego (LNG).
Zak³ada siê zwiêkszenie importu LNG do Polski, co
wymaga przede wszystkim budowy terminala importowego do jego roz³adunku oraz infrastruktury potrzebnej do jego rozprê¿ania i wprowadzania w sieæ
przesy³ow¹. Na skutek rosn¹cego zu¿ycia gazu
niezbêdne bêdzie pilne powiêkszanie zdolnoœci magazynowania gazu ziemnego oraz rozbudowa sieci
dystrybucyjnych.
Autorzy Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 spotkali
siê z przedstawicielami œrodowiska naukowego (18
lipca br.) oraz partnerami spo³ecznymi (21 lipca br.),
aby wys³uchaæ opinii i uwag na temat tego dokumentu. Obydwa spotkania mia³y charakter ekspercki
i odby³y siê w ramach konsultacji spo³ecznych Strategii Rozwoju Kraju. – Chcemy, aby g³ównym adresatem tego dokumentu by³ przeciêtny obywatel. Dlatego bardzo wa¿ne jest dla nas poparcie spo³eczne
dla Strategii – mówi³ Jerzy Kwieciñski, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Minister Kwieciñski zwróci³ te¿ uwagê na podstawowe dylematy rozwojowe, sformu³owane w SRK:
miêdzy innymi czy przeznaczaæ pieni¹dze na inwestycje czy edukacjê? Czy wspieraæ tylko zaawansowane technologie i innowacje? Czy rozbudowywaæ
autostrady czy drogi lokalne? Czy wspieraæ oœrodki
wzrostu czy raczej s³absze regiony? Podczas dyskusji zwrócono te¿ uwagê na dobór wskaŸników
obrazuj¹cych efekty realizacji SRK. Minister Kwieciñski zachêci³ uczestników obydwu spotkañ do
wspó³pracy przy wyborze odpowiednich wskaŸników
realizacji Strategii.
Autorzy dokumentu licz¹ na szerokie spo³eczne
konsultacje tego dokumentu i zapraszaj¹ do publicznej dyskusji. Myœlê, ¿e warto skorzystaæ z tej okazji
do zaprezentowania stanowiska Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w kwestiach zwi¹zanych z
rozwojem technik j¹drowych a energetyki j¹drowej
w szczególnoœci.
Wojciech G³uszewski

Dar polskiego œrodowiska nukleonicznego dla MAEA
W poniedzia³ek 18 wrzeœnia rozpoczê³a siê w
Wiedniu 50. sesja Konferencji Generalnej Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Temu historycznemu, jubileuszowemu spotkaniu, podczas którego przemówienia wyg³aszaj¹ szefowie rz¹dowych
delegacji pañstw cz³onkowskich, towarzyszy wiele
wa¿nych wydarzeñ. Jednym z nich by³a uroczystoœæ
ods³oniêcia rzeŸby przedstawiaj¹cej Mariê Sk³odowsk¹-Curie, podarowanej Agencji przez rz¹dy Polski
i Francji oraz otwarcie wystawy poœwiêconej ¿yciu i
naukowym osi¹gniêciom tej wybitnej uczonej. RzeŸba zakupiona przez kilkanaœcie polskich stowarzyszeñ, instytucji i organizacji zosta³a 11 wrzeœnia
przekazana przedstawicielom polskich w³adz, a nastêpnie przewieziona do siedziby Miêdzynarodowej

Agencji Energii Atomowej. W uroczystoœci wziêli
udzia³ liczni goœcie Agencji, a wœród nich przebywaj¹cy z okazji Konferencji Generalnej ministrowie
i ambasadorowie z kilkudziesiêciu pañstw cz³onkowskich MAEA. W imieniu rz¹du polskiego przemówienie wyg³osi³ prof. Jerzy Niewodniczañski,
prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki. Zwracaj¹c
siê do uczestników uroczystoœci, wœród których
obecny by³ dr Mohamed ElBaradei, dyrektor generalny Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
prof. Niewodniczañski zacytowa³ fragment wspomnieñ Marii Sk³odowskiej-Curie: "ludzkoœæ potrzebuje
zapewne ludzi praktycznych, którzy pracuj¹ przewa¿nie dla w³asnych celów, chocia¿ pamiêtaj¹ te¿ o
potrzebach ogó³u. Lecz potrzebuje równie¿ marzy-
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cieli, których bezinteresowne d¹¿enie do celu jest
tak potê¿ne, ¿e ci idealiœci nie zas³uguj¹ na bogactwo, poniewa¿ go nie pragn¹. Zdaje siê jednak, ¿e
dobrze zorganizowane œrodki do skutecznej pracy,
uwalniaj¹c ich od trosk materialnych, a¿eby mogli
oddaæ siê ca³kowicie s³u¿bie nauki". Pan Alain
Bugat, szef delegacji francuskiej na Konferencji
Generalnej, Prezydent francuskiej Komisji Energii
Atomowej podkreœli³, ¿e dar rz¹dów Francji i Polski
nale¿y rozumieæ jako symbol d³ugiej historii przyjaŸni i dobrych stosunków ³¹cz¹cych Polskê i Francjê, a tak¿e jako wsparcie obu krajów dla dzia³alnoœci
Agencji i jej Dyrektora Generalnego. Przemawiaj¹c
jako ostatni Mohamed ElBaradei podziêkowa³ za
piêkny dar i podzieli³ siê ze s³uchaczami swoj¹
fascynacj¹ osob¹ Marii Sk³odowskiej-Curie. Przypomnia³, ¿e ma³¿eñstwo Curie wyrzek³o siê korzyœci
ze swoich odkryæ, poœwiêcaj¹c znaczny maj¹tek,
który mog³yby otrzymaæ ich dzieci, lub, za który
mogliby stworzyæ dobrze wyposa¿ony instytut. Spotkanie zakoñczy³o siê opuszczeniem tkaniny przykry-

waj¹cej popiersie przy wielkim aplauzie zebranych.
Wystawa (sk³adaj¹ca siê z 20 plansz), a tak¿e
ksi¹¿ki i broszury w kilku jêzykach, umo¿liwi³y zainteresowanym g³êbsze zapoznanie siê z ¿yciem i
dzia³alnoœci¹ naukow¹ Marii Sk³odowskiej-Curie.
Tydzieñ wczeœniej w Muzeum Marii Sk³odowskiej
Curie w Warszawie fundatorzy rzeŸby: Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Towarzystwo Gospodarcze
Elektrownie Polskie, Polskie Towarzystwo Badañ
Radiacyjnych im Marii Sk³odowskiej-Curie, Fundacja
Badañ Radiacyjnych, Pañstwowa Agencja Atomistyki, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Instytut
Energii Atomowej, przekazali oficjalnie popiersie
Marii Sk³odowskiej Curie na rêce przedstawicieli
Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej. Warto podkreœliæ, ze inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia i koordynatorem dzia³añ by³o Polskie
Towarzystwo Nukleoniczne.
Wojciech G³uszewski

Dzia³alnoœæ prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki
oraz ocena stanu bezpieczeñstwa j¹drowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2005 roku
To pe³ny tytu³ kolejnego rocznego raportu z dzia³alnoœci Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki, jaki
prof. dr hab. Jerzy Niewodniczañski zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Atomowe z³o¿y³ Premierowi RP. Jak mo¿na przeczytaæ we wstêpie publikacji
Prezes PAA jest naczelnym organem dozoru j¹drowego w zwi¹zku, z czym w opracowaniu odrêbnie i
szeroko omówiono stan dozoru j¹drowego w Polsce, czyli systemu maj¹cego na celu kontrolê i ograniczenie nara¿enia radiacyjnego naszego spo³eczeñstwa a tak¿e ocenê wp³ywu ró¿nych czynników
na stan bezpieczeñstwa radiacyjnego. Zalet¹ opracowania jest zbli¿ona do lat poprzednich struktura
publikacji. W ten sposób czytelnik mo¿e wygodnie
porównaæ informacje bie¿¹ce z tymi z przed dwu
czy trzech. W raporcie tradycyjnie znajduj¹ siê
informacje na temat: podstaw prawnych dzia³alnoœci
PAA, zadañ Prezesa PAA, zatrudnienia i struktury
urzêdu, bud¿etu oraz dozoru j¹drowego. Szerzej
omówiono wspó³pracê PAA z zagranic¹, zagadnienia z zakresu informacji, edukacji i komunikacji
spo³ecznej oraz dzia³alnoœci w dziedzinie nauki i
techniki. W œwietle ostatnich wydarzeñ na œwiecie
dotycz¹cych militarnych zastosowañ techniki j¹drowej warto zapoznaæ siê ze stanowiskiem PAA w
kwestiach: Organizacji Traktatu o Ca³kowitym Zakazie Prób J¹drowych oraz Organizacji Rozwoju Energetycznego Pó³wyspu Koreañskiego (KEDO). Interesuj¹ce s¹ równie¿, jak s¹dzê tematy wspó³pracy
naszego kraju z Europejsk¹ Organizacj¹ Badañ
J¹drowych (CERN) w Genewie, z Miêdzynarodow¹
Agencj¹ Energii Atomowej w Wiedniu (ubieg³orocznym Laureatem pokojowej nagrody Nobla) oraz
Zjednoczonym Instytutem Badañ J¹drowych w Dubnej, który obchodzi w tym roku 50 rocznicê powstania. W osobnym rozdziale autorzy pisz¹ na temat:
potencjalnych Ÿróde³ zagro¿enia radiacyjnego, dzia³alnoœci licencyjnej i inspekcyjnej prezesa PAA, ewi-

dencjonowania Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego
i materia³ów j¹drowych, monitorowania sytuacji
radiacyjnej kraju, kontroli nara¿enia zawodowego,
postêpowania w przypadku zdarzeñ radiacyjnych
oraz wspó³pracy krajowych organów i s³u¿b. Mo¿na
tu przeczytaæ na temat iloœci odpadów odebranych
przez ZUOP w 2005 roku czy te¿ znaleŸæ informacje
o iloœci jednostek organizacyjnych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ z nara¿eniem radiacyjnym (u¿ytkowników rentgenowskich jest oko³o 936 a u¿ytkowników
aparatury izotopowej 650). Wymieniono elektrownie
j¹drowe zlokalizowane wokó³ Polski. Zwrócono uwagê, ¿e obecnie Prezes PAA, zgodnie z odpowiednim
zapisem zawartym w ustawie Prawo atomowe i z
racji pe³nienia roli poœrednika miêdzy naszymi jednostkami naukowymi i organizacjami miêdzynarodowymi, nadal jest zaanga¿owany w realizacjê niektórych przedsiêwziêæ naukowo-technicznych. Wiele
miejsca poœwiêcono np. pracy reaktora badawczego
MARIA a w szczególnoœci roli, jak¹ odegra³a PAA
przy zakupie nowego paliwa o ni¿szym wzbogaceniu (36% zamiast 80% uranu-235). Ostatni rozdzia³
poœwiêcony ocenie sytuacji radiacyjnej kraju podzielono tematycznie na zagadnienia z zakresu: œrodowiska, artyku³ów spo¿ywczych i produktów ¿ywnoœciowych, promieniowania Ÿróde³ naturalnych oraz
nara¿enia ludnoœci na promieniowania jonizuj¹ce.
W uwagach koñcowych Prezes PAA pisze "...stan
Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego, materia³ów
j¹drowych oraz wypalonego paliwa j¹drowego i
odpadów promieniotwórczych, jak równie¿ poziom
radiacji i ska¿eñ promieniotwórczych komponentów
œrodowiska i ¿ywnoœci w naszym kraju, nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla polskiego spo³eczeñstwa, a stosowane rozwi¹zania organizacyjne zapewniaj¹ odpowiedni¹ kontrolê nad wszelk¹ dzia³alnoœci¹ w tym
zakresie". Starannie wydana na dobrym papierze z
wieloma tabelami i kolorowymi rysunkami publikacja
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jest godna polecenia wszystkim zajmuj¹cym siê
zagadnieniami z zakresu nukleoniki. Powinna byæ
ona równie¿ Ÿród³em wiedzy zarówno dla uczniów
jak i nauczycieli oraz materia³em informacyjnym dla
dziennikarzy. Pe³n¹ elektroniczn¹ wersjê raportu
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej –
www.paa.gov.pl.
Na koniec warto jeszcze zwróciæ uwagê na rolê,

jak¹ PAA odgrywa w przekazywaniu spo³eczeñstwu
informacji dotycz¹cych aktualnych wydarzeñ dotycz¹cych nukleoniki zw³aszcza energetyki j¹drowej i
zbrojeñ j¹drowych. W t¹ dzia³alnoœæ wpisuj¹ siê jak
s¹dzê bardzo dobrze Postêpy Techniki J¹drowej –
kwartalnik popularno–naukowy.
Wojciech G³uszewski

Chemia i technika radiacyjna: wyzwania i mo¿liwoœci
W dniu 17 paŸdziernika 2006 roku w Instytucie
Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie odby³o siê
sympozjum naukowe "Chemia i technika radiacyjna:
wyzwania i mo¿liwoœci". W ten sposób uczczono
jubileusz 80 lecia urodzin znakomitego polskiego
chemika radiacyjnego prof. dr hab. Zbigniewa P.
Zagórskiego. W czêœci naukowej spotkania z referatami wyst¹pili dawni i obecni doktoranci profesora.
W "rodzinnym" gronie zastanawiano siê nad perspektywami chemii radiacyjnej – dyscypliny naukowej
maj¹cej swój pocz¹tek w pracach Marii Sk³odowskiej–Curie. Okazuje siê, ¿e jest to nadal ¿ywa dziedzina wiedzy, o du¿ym znaczeniu dla przemys³u,
medycyny, rolnictwa i ochrony œrodowiska. Nie
wszyscy byæ mo¿e wiedz¹, ¿e prace podstawowe z
zakresu "chemii radiacyjnej rodników" maj¹ olbrzymie znaczenie w poszukiwaniu przyczyn takich chorób jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Te badania wpisuj¹ siê w œwiatowe poszukiwania nowych
leków. Chemia radiacyjna doczeka³a siê równie¿, o
czym wielokrotnie pisaliœmy znacz¹cych wdro¿eñ
przemys³owych, do nich nale¿¹ instalacje: do sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych, obróbki radiacyjnej ¿ywnoœci, sieciowania polietylenu w produkcji rur do instalacji ciep³ej wody i implantów chirurgicznych, radiacyjnego oczyszczanie gazów spalinowych itd. O tych wszystkich technologiach stosuj¹cych promieniowanie jonizuj¹ce wspomniano w
referatach:
! Prof. Z. P. Zagórski, Przysz³oœæ chemii radiacyjnej, jak j¹ widziano w roku1946
! Doc. G. Przybytniak, Znane i nieznane aspekty
pierwszych etapów dzia³ania promieniowania
jonizuj¹cego w biopolimerach i polimerach syntetycznych
! Prof. J. Michalik, Pomiary odleg³oœci metod¹
EPR
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! Prof. K. Bobrowski, Wolne rodniki w zwi¹zkach o
znaczeniu biologicznym
! Doc. J. Grodkowski, Ciecze jonowe – rozpuszczalniki przysz³oœci?
! Dr J. P. Suwalski. Relaksacja elektronów pu³apkowanych w etanolu oraz mieszaninach etanol–woda i etanol-metanol w temperaturze
10–77(100) K
! Dr A. Rafalski, Obecne i przysz³e zastosowania
technik radiacyjnych w przetwórstwie polimerów
! Dr P. Panta, Antologia dozymetrii radiacyjnej du¿ych dawek
! Mgr W. G³uszewski, Radiacyjna modyfikacja
elastomerów
! Dr Z. Zimek, Chemia i technika radiacyjna – i co
dalej?
Krótko podsumowuj¹c sympozjum zale¿y zauwa¿yæ,
¿e kontynuacja badañ w zakresie chemii radiacyjnej
wymaga nowych Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego. Postêp w dziedzinie konstrukcji urz¹dzeñ akceleratorowych jest tak du¿y, ¿e nowe instalacje pozwalaj¹ inaczej spojrzeæ na ekonomikê obróbki radiacyjnej. Wydaje siê, ¿e dla utrzymania dobrych tradycji w zakresie chemii radiacyjnej potrzebne jest
stworzenie Centrum Obróbki Radiacyjnej wyposa¿onego w nowoczesny akcelerator du¿ej mocy i przemys³owe Ÿród³o kobaltowe promieniowania ã. Korzystaj¹c z okazji w imieniu redakcji Biuletynu Nukleonicznego i Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego sk³adamy profesorowi Zbigniewowi P. Zagórskiemu najserdeczniejsze ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia i
aktywnej pracy zawodowej.
Wojciech G³uszewski
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