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Co o roli promieniowania sądził najbardziej 
kompetentny ekspert US Navy:

Co o roli promieniowania sądził najbardziej 
kompetentny ekspert US Navy:

Gdy w 2006 r. jako ekspert KE chciałem 
nauczyć inżynierów w Armeńskiej EJ jak 
liczyć osłony, chciałem przekazać im 
metodykę, którą posługiwałem się w 1959 r. 
dla obliczeń osłon reaktora MARIA. 
Korzystałem wtedy z „Reactor Shielding” 
Theodora Rockwella. W latach po II wojnie 
światowej był on kierownikiem Radiation 
Shielding Engineering Group w Oak Ridge 
National Laboratory a potem dyrektorem 
technicznym w programie okrętów z napędem 
jądrowym admirała Rickovera. W 2006 r. miał 
on już 83 lata – ale wciąż był bardzo aktywny. 
Zgodził się na przekazanie do Armeńskiej EJ 
jego podręcznika a zapytany, jak zachował 
młodość odpowiedział:

Co rok jeżdżę z żoną 
do uzdrowiska  
radonowego – gdzie w 
grocie skalnej 
przebywamy przez 2 
tygodnie dostając 
dawki promieniowania.



Opinie niezależnych ekspertów z SARI -
Scientists for Accurate Radiation Information 

Opinie niezależnych ekspertów z SARI -
Scientists for Accurate Radiation Information 

 Członkowie SARI – z USA, UK, Francji, Niemiec, Polski

 Polscy eksperci z polskiej delegacji do United Nations Scientific
Committee on Effects of Atomic Radiation UNSCEAR – prof. dr 
hab. med. M Janiak, prof. dr hab. med. L. Dobrzyński, prof. dr 
hab. M. Waligórski, a w latach 1984-2006 prof. dr hab. Z 
Jaworowski, przewodniczący delegacji polskiej a w latach 1984-
1988 przewodniczący UNSCEAR.

 Małe dawki promieniowania – kilkakrotnie większe od dawek 
powodowanych przez promieniowanie naturalne – pobudzają 
procesy obronne w naszym organizmie i powodują spadek 
częstości zachorowań na nowotwory. Jest to zjawisko hormezy
– znane od wieków a obecnie wykorzystywane do oceny 
skutków promieniowania .



Czym jest promieniowanie jonizujące?Czym jest promieniowanie jonizujące?

Jest to promieniowanie wywołujące jonizację ośrodka, przez który 
przechodzi i w którym jest pochłaniane. Ilekroć w dalszej części 
wykładu piszemy o „promieniowaniu”, mamy na myśli 
„promieniowanie jonizujące”. 

Jonizacja to zjawisko, które polega na odrywaniu elektronów od 
obojętnych elektrycznie atomów, na skutek czego powstają pary 
jonów: jony dodatnie i ujemnie naładowane elektrony. Zjawisko to 
może być niebezpieczne, jeśli dotyczy atomów, z których 
zbudowane są nasze komórki. 

Przed miliardami lat, kiedy powstawały pierwsze komórki, poziom 
promieniowania na ziemi był kilkukrotnie wyższy niż jest dzisiaj.

Nasze organizmy musiały wykształcić mechanizmy obronne dla 
tego znacznie wyższego poziomu promieniowania jonizującego



Komórki eukariotyczne już 2 mld lat temu 
wykształciły oporność na promieniowanie
Komórki eukariotyczne już 2 mld lat temu 
wykształciły oporność na promieniowanie

 Komórki eukariotyczne są 
tysiące razy większe od 
prokariotycznych i mają 
organelle i cytoszkielet
określające organizację 
komórki. 

 Ich DNA dzieli się na 
chromosomy.

 Komórki te musiały utworzyć 
mechanizmy naturalnej obrony  
przed uszkodzeniami DNA –
inaczej  musiałyby zginąć.

 Dzisiaj z tych mechanizmów 
korzystają nasze ciała. I wcale 
nie boją się tła promieniowania 
zbliżonego do warunków w 
jakich kiedyś powstawały. 

Typowa komórka zwierzęca



Roczny Efektywny Równoważnik Dawki 
Promieniowania Jonizującego (3,55 mSv)

ŹRÓDŁA NATURALNE 68,6% ŹRÓDŁA SZTUCZNE 31,4%

wewnętrzne Promieniowanie
kosmiczne

promieniowanie 

gamma

radon 

2,8% toron

31.1% diagnostyka 
medyczna

0,15% awarie
0,15 % inne

26,9%

11%
8,1%

13,1%

33,9%

Wg raportu prezesa PAA za 2016 rok



Moc dawki od promieniowania kosmicznegoMoc dawki od promieniowania kosmicznego

Moc dawki od 
promieniowania 
kosmicznego  
zależy od 
wysokości nad 
poziomem 
morza.

Ale inne 
składowe zależą 
od gleby, 
żywności 



Dawki od 
gamma, Polska 

Dawki od 
gamma, Polska 

Mieszkaniec Wrocławia 
przenosząc się na rok 
do Krakowa dostanie 
dawkę od 
promieniowania 
gamma o  26 nSv/h 
większą niż we 
Wrocławiu, to jest w 
ciągu roku 0,22 mSv/a

Źródło: Raport roczny 
prezesa PAA za rok 
2016, s. 84.



Skąd pochodzą dawki  
promieniowania?

Skąd pochodzą dawki  
promieniowania?

Roczne dawki otrzymywane na 
Ziemi ze źródeł naturalnych 
wynoszą od 1 do 280 mSv/rok. 

Obszary o znacznie 
podwyższonym 
promieniowaniu to rejon 
Ramsar w Iranie, Guarapari w 
Brazylii, Yangjiang w Chinach, 
masyw centralny we Indiach, 
we Francji, Szwecji, Finlandii

Długość życia i zdrowie są tam 
wyższe niż przeciętna w 
rejonach o średnim 
promieniowaniu.



Hipoteza LNTHipoteza LNT

 LNT: Linear Non-Treshold – hipoteza liniowa, bezprogowa

 Szkodliwość promieniowania jonizującego rośnie liniowo z 
dawką promieniowania w całym zakresie dawek 

 Hipoteza ta jest podstawowym źródłem zaleceń ochrony 
radiologicznej, rekomendowanych przez ICRP 
(International Comission of Radiation Protection)

 W rzeczywistości zaobserwowano szkodliwe efekty tylko dla 
dużych dawek – a dla małych nie było efektów, zastosowano 
więc interpolację.

 WG  LNT – interpolacja powinna być liniowa, wg teorii hormezy
– małe dawki mogą być dobroczynne. 



Powody przyjęcia LNTPowody przyjęcia LNT

 Hipotezę LNT postawiono w czasie zimnej wojny. 

 Miała ona zahamować próby z bronią jądrową w atmosferze.

 I rzeczywiście, nacisk opinii społecznej był duży, obliczone 
miliony dodatkowych zgonów przerażały i próby przerwano.

 Autor tej hipotezy wiedział, że jest ona sprzeczna z faktami i 
znanymi mu wówczas wynikami badań. LNT była prawdziwa 
dla dużych dawek, ale nie dla małych. 

 Niestety, po przerwaniu prób jądrowych strach przed 
promieniowaniem w społeczeństwach pozostał, a przeciwnicy 
energii jądrowej podsycają go cały czas.

 Rzeczywistość jest sprzeczna z LNT



Umieralność na raka niższa dla stanów USA o wysokim tle
promieniowania. 
Linia pozioma pokazuje umieralność dla USA jako całości

100 mrem = 1 mSv
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Wysokie moce dawki są też we Francji, 
Finlandii, USA...

Wysokie moce dawki są też we Francji, 
Finlandii, USA...

Np. w USA średnio 0,4 miliSv/rok, ale na Kapitolu i w 
Bibliotece Kongresu moc dawki od ścian wynosi 0.3 mSv/h = 
2.6 miliSv/rok

Dla porównania – średnia moc dawki od wszystkich EJ  na 
świecie 0,2 mikroSv/rok – 13 000 razy mniej!

A moc dawki od składowiska wysokoaktywnych odpadów 
Yucca Mountain – do 0,15 miliSv/rok.

Wysokie moce dawki są też na dworcu autobusowym 
Central Station w New Yorku – ale nikt nie proponuje 
ewakuacji Kapitolu ani dworca!



W rejonach o podwyższonym tle 
promieniowania mniej ludzi umiera na raka

W rejonach o podwyższonym tle 
promieniowania mniej ludzi umiera na raka

Badano mieszkańców uzdrowisk ze źródłami radonowymi jak Misasa w Japonii, 

prowincji Yangjiang w Chinach (max. 6,4 mGy/rok),

rejonu Kerala w Indiach (max 35 mGy/rok), 

Ramsar w Iranie, gdzie średnia mocy dawki wynosi 10,2 mGy/rok, a max moce dawki 
sięgają 260 mGy/rok.

W żadnym z tych rejonów nie wykryto zwiększonej 
umieralności na raka

Badania w USA – wszystkie wyniki wskazują, że wysokiemu tłu promieniowania 
towarzyszy niska umieralność na raka. 

Rzeczywiste częstości zachorowania na raka płuc w 6 stanach USA o najwyższym tle 
promieniowania wynoszą średnio 44/rok na 100 000 mieszkańców, a w stanach o 
najniższym 73/rok na 100 000 mieszkańców
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O t t a w a  U  – I .  E .  - I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  f o r  L o w - D o s e  R a d i a t i o n  R e s e a r c h  ( J a n  2 0 0 2 )

Tam gdzie promieniowanie gamma jest wysokie – (rys. z lewej)
zapadalność na raka jest mała (rys. z prawej) [Duport 02]



Badania Cohena nie potwierdzają 
szkodliwości radonu

Badania Cohena nie potwierdzają 
szkodliwości radonu

Dane z 272 000 domów w 1729 hrabstwach USA

Badania objęły 90% hrabstw w USA.

Umieralność na raka płuc w funkcji średniego 
stężenia radonu w domach w okręgach 
administracyjnych USA, porównana z 
umieralnością obliczoną wg modelu liniowego 
LNT zamieszczonego w raporcie BEIR IV. 

m/mo stosunek umieralności obliczonej wg 
hipotezy LNT do umieralności przy stężeniu 0 
lub zarejestrowanej w badaniach przy 
mierzonych stężeniach radonu w domach do 
umieralności przy średnim stężeniu radonu w 
domach w USA, 1.7 pCi/litr [Cohen 1995a

Umieralność maleje! A nie rośnie !



Porównania dla stanów USA
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Wysokie pr

Wielkość dawek promieniowania i umieralność na raka w stanach USA o 
najwyższym i najniższym poziomie tła promieniowania naturalnego 

[Jagger 98]



Średnie roczne dawki promieniowania w rejonach świata, mGy/rok

Kraj Rejon Populacja Moc dawki pochłoniętej w powietrzu
(nGy h-1)

Brazylia Guarapari 73 000 90-170 (ulica), 90-90 000 (plaże)

Iran Ramsar 2 000 70-17 000

Indie Kerala 100 000 200-4 000

Chiny Yangjiang 80 000 370 (średnio)



Wysokie promieniowanie (Chiny) –
niska umieralność na raka

Wysokie promieniowanie (Chiny) –
niska umieralność na raka

Średnie dawki roczne w terenie o 
podwyższonym promieniowaniu (HBRA)  
6,4 mSv, a w terenie kontrolnym (CA) 2.4 
mSv, populacja 100 000 osób, badania 
obejmują ponad 30 lat.

Umieralność na choroby nowotworowe 
(poza białaczką) wśród osób od 40 do 70 
lat: 

· w CA 168/100 000

· w HBRA 143.8 /100 000

Otrzymana negatywna korelacja 
umieralności na raka i mocy dawki jest 
wyrażona współczynnikiem ujemnym o 
wartości ERR = - 0.11

” ·

Prowadzone już od wielu lat badania w Chinach systematycznie dają wyniki sugerujące 
dobroczynne działanie promieniowania na organizm człowieka

Umieralność na raka - Chiny
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Dawki w Ramsar, Iran:
0.142 mSv/h x 8600 h/rok
x70 lat= 88 Sv !

Dom w Ramsar: wiele 
pokoleń otrzymywało w 
ciągu 70 lat 17,000 mSv
(240 razy więcej niż 
obecne limity ICRP dla 
społeczeństwa). 
Ale nie występował 
wzrost żadnych 
zachorowań, a osiągany 
wiek dochodził do 110 
lat (Sohrabi 1990)."



Studium ryzyka raka płuc w Worcester z 
powodu narażenia na radon i izotopy pochodne

Studium ryzyka raka płuc w Worcester z 
powodu narażenia na radon i izotopy pochodne

200 przypadków i 397 kontroli dobranych pod kątem wieku i płci, 
objętych leczeniem przez tę samą organizację zdrowia. Czynniki 
kontrolowane: czas zamieszkania, palenie papierosów, 
wykształcenie, dochody i czas narażenia w pracy na znane lub 
potencjalne substancje kancerogenne. 

Thompson R.E., Nelson D.F., Popkin J.H., Popkin Z. 2008, Case-control 
study of lung cancer risk from residential radon exposure in Worcester 

County Massachusetts, „Health Physics” 2008, 94(3): 228–241.



Częstość zachorowań na białaczkę w 
kohorcie ABS 

Częstość zachorowań na białaczkę w 
kohorcie ABS 

 ABS – Atomic Bomb Survivors



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Wszystkie przyczyny Białaczka LHC Rak płuc Wszystkie
nowotwory

S
M

R

Dawki powyżej 5 mSv

Dawki zerowe

Stocznia Shippingport w USA: umieralność na raka
mniejsza wśród pracowników napromieniowanych

Umieralność na raka o 24% mniejsza w grupie dawek powyżej 
5 mSv niż w grupie kontrolnej złożonej z pracowników tej samej 
stoczni, którzy nie byli napromieniowani (LHC Limfatyczny rak 
układu krwionośnego)



Terapia jodowa – a dawki po bombie.
Efekty zależą od mocy dawki

Terapia jodowa – a dawki po bombie.
Efekty zależą od mocy dawki

Porównanie skutków napromieniowania terapeutycznego 
małymi dawkami ze skutkami jednorazowego napromieniowania 

w Hiroszimie i Nagasaki (dane z [Howe 95])
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Umieralność na raka płuc wśród pacjentów  
chorych na gruźlicę 

Umieralność na raka płuc wśród pacjentów  
chorych na gruźlicę 

Pacjenci badani metodami fluoroskopowymi. Przy dawce 0.15 
Gy występuje wyraźne zmniejszenie umieralności. 
Oś pionowa – częstość raka płuc na milion osobo-lat.



Przewidywania wg. zaleceń 
ICRP opartych na LNT

Ryzyko raka płuc po radioterapii 56 000 pacjentów z rakiem piersi oraz po 
fluoroskopii 77 000 chorych na gruźlicę w USA i Kanadzie.
Wg. H.H. Rossi & M. Zaider, 1997 

Wielokrotna ekspozycja 
rozproszonymi fotonami 
gamma lub X po skierowaniu 
wiązki radiacji na narządy 
inne niż chore płuco.

Efekt hormetyczny 
poniżej dawki 2,5 Gy na 
płuca.

na płuca



Pollycove, 2007, Dose Response 5(1): 26-38
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Uzdrowisko radonowe Misasa w JaponiiUzdrowisko radonowe Misasa w Japonii



W Misasa (uzdrowisko o wysokim promieniowaniu radonu) jest mniej 
zachorowań na raka niż w rejonie kontrolnym CA o przeciętnym 
promieniowaniu [Kondo 93]

Standaryzowany wskaźnik umieralności (SMR) na raka, 
dane z [Mifune 92]
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Napromienienie ciągłe na Taiwanie w 
domach skażonych Co-60 

Napromienienie ciągłe na Taiwanie w 
domach skażonych Co-60 

 W obserwowanej populacji ok. 10 000 osób, która otrzymała 
średnią skumulowaną dawkę 50 mSv przez 20 lat 
spodziewano się 287 zgonów nowotworowych, w tym 70 
skutkiem napromienienia. 

 Zaobserwowano ... 7 [W.L.Chen i in., 48th Annual Meeting of the 
Health Physics Society, San Diego (2003)]

 Spodziewano się 64 wad rozwojowych, w tym 18 
wywołanych promieniowaniem. Zanotowano ... 3

 Późniejsze dane pokazały, że SIR = 0,8, a więc znacznie 
większą wartość niż SMR, co wskazuje na terapeutyczny 
efekt małych dawek



Studium 95,673 pracowników przemysłu jądrowego w 3 krajach wykazało że przy 
dawkach 20-50 mSv  umieralność na raka wyniosła 94% umieralności w grupie 
kontrolnej (Cardis et al. 1995).

 Wpływ promieniowania na zdrowie pracowników , dane 
z [Cardis,95]
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Osiągnięcia w badaniach procesów 
biologicznych po napromieniowaniu ludzi

Osiągnięcia w badaniach procesów 
biologicznych po napromieniowaniu ludzi

Postęp w naszym zrozumieniu procesów biologicznych, które 
zapewniają obronę komórek i organizmu człowieka przed 
zagrożeniem radiacyjnym pozwolił opisać zróżnicowane 
procesy obronne, które mają różny charakter w zależności od 
wielkości dawki.

Przy bardzo małych dawkach (poniżej kilku mGy) nie dostrzega 
się żadnych ujemnych skutków napromieniowania tkanki, 
ponieważ uszkodzone komórki nie są naprawiane, lecz 
umierają

Wg Francuskiej Akademii Nauk, „Eliminacja tych uszkodzonych 
komórek zabezpiecza organizm przed potencjalnymi złośliwymi 
nowotworami” Jednocześnie procesy obronne powodują 
zwiększenie odporności organizmu na inne zagrożenia, 
występujące w normalnych procesach metabolicznych, np. 
wzmagają usuwanie toksyn, takich jak aktywne utleniacze, co 
chroni DNA przed uszkodzeniem



Populacja narażona na 
promieniowanie

Liczba osób/średnia dawka Umieralność w stosunku do 
grupy kontrolnej

Rejon w Chinach 80 000/5,5 mSv na rok,
274 mSv przez 50 lat

Niższa o 14,6%
[Wei 97]

Pracownicy nuklearni, USA, 
Kanada, UK

95 000/80% poniżej 50 mSv Niższa o 7%/Sv 
[Cardis 95]

Pracownicy nuklearni, 
Japonia

115 000/14 mSv Znacznie niższa [Hosoda 97]

Stocznia Shippingport, USA 70 000/28 500 ponad 5 mSv, 
inni poniżej 5 mSv

Niższa o 24%  [Matanoski 91]

Ośrodek jądrowy w
Hanford, USA

44 154/23 mSv Niższa [Gilbert 93]

Pacjenci, diagnostyka J-131 34 000/1100 mSv Częstość raka dorosłych b.z.
[Hall, 96]

USA rejony o wysokim 
promieniowaniu kosm.

43 rejonów w USA, 0,6- 1,6 
mSv/rok

Niższa [Hickey 81]

USA, Domy wysokie stężenie 
radonu

1601 rejonów 90% of ludności 
USA 

Niższa [Cohen 95]

Brytyjscy radiolodzy w
okresie 1955-1979 

1352 osób/100 mSv, gr. kontr.-
lekarze ogólni

Niższa o 32%, rak o 29% 
[Berrington 01]



Co może być źródłem 
promieniowania?

Co może być źródłem 
promieniowania?

 Promieniowanie zawsze było 
wśród nas. (K-40 miliard lat)

 Źródła z gleby to rozpad U-238, 
Th-232 (w nim Radon-220)

 Promieniowanie kosmiczne

Srednia dawka promieniowania 
w ciągu życia w krajach Europy

wg [IAEA: Sustainable Development and Nuclear Power, 1997] 
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Król Pontu Mitrydates VI Eupator (132-63 
p.n.e.) wiedział, że małe dawki trucizn 
chronią przed otruciem dawkami dużymi. 

Paracelsus (1452-1541):

„Omnia sunt venena, nihil est sine 
venena. Solo dosis facit venenum”.

Wszystko jest trucizną i nic nie jest 
trucizną. Tylko dawka czyni truciznę.

TE SŁOWA SĄ KWINTESENCJĄ 
HORMEZY 

(od greckiego hormaein – pobudzać)

Prekursorzy hormezy



Małe dawki: hormeza radiacyjnaMałe dawki: hormeza radiacyjna

Paracelsus (1452-1541): „Omnia sunt venena, nihil est sine venena. Solo 
dosis facit venenum”.

Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni truciznę 

 Podczas, gdy duże dawki zmniejszają aktywność biosystemu, co prowadzi
do wzrostu śmiertelności nowotworowej, małe dawki dają efekt odwrotny
[J.M.Cuttler, M.Pollycove, J.Am.Physicians and Surgeons, August 2003]

 “Model hormezy nie jest wyjątkiem – jest regułą” 

[Calabrese, Baldwin, Nature 421 (2003) 691]

... i zaprzeczeniem LNT



Czemu wprowadzono hipotezę, że nawet  
najmniejsze dawki promieniowania szkodzą? 

Czemu wprowadzono hipotezę, że nawet  
najmniejsze dawki promieniowania szkodzą? 

 Twórcą hipotezy LNT (od ang. Linear No-Threshold Theory) 
mówiącej iż każda, nawet najmniejsza dawka promieniowania 
jonizującego jest statystycznie szkodliwa dla organizmów 
żywych, jest Herman Muller.
Muller wysunął ją na podstawie własnych badań nad populacją 
muszek owocówek, w których stosował bardzo duże moce 
dawki – miliony razy większe od tła naturalnego.

 Jedynymi cytowanymi przez Mullera pracami były te, które 
potwierdzały jego własną tezę – klasyczne zatajenie prawdy. 

 Ani w Hiroszimie i Nagasaki, ani w okolicach Czarnobyla nie ma 
wzrostu uszkodzeń dziedzicznych powodowanych przez 
promieniowanie – Nie było także takiego wzrostu wśród 
milionów muszek napromieniowywanych małymi dawkami 
promieniowania.



Oszustwo  noblisty Oszustwo  noblisty 

 Korespondencja ujawniona przez profesora Edwarda 
Calabrese’go w czasopiśmie Archives of Toxycology dowodzi, 
że Muller w chwili odbierania swojej nagrody Nobla w 1946 roku 
znał wyniki badań Curta Sterna. Wyniki te ewidentnie 
zaprzeczały teorii Mullera. Mimo to Muller nie odniósł się nawet 
do tych wątpliwości w trakcie swego noblowskiego wykładu.

Muller nie miał podstaw do ekstrapolowania rezultatów do 
obszaru małych dawek, który przebadał Stern.

 Hiipoteza LNT została przed laty przyjęta bezkrytycznie przez 
Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej i do dziś, 
funkcjonuje jako dogmat w świadomości społecznej. Jest ona 
np. źródłem bardzo wyśrubowanych i kosztownych do 
spełnienia norm ochrony przed promieniowaniem



Czemu przyjęto hipotezę LNT?Czemu przyjęto hipotezę LNT?

Ruch antynuklearny z czasu Zimnej Wojny rozpowszechniał, 
najprawdopodobniej w dobrej wierze, przekonanie, że dowolnie 
niski poziom promieniowania powoduje szkody zdrowotne. Nie 
było w tym żadnej nauki, była to część działań propagandowych. 
Doprowadziła do  masowych protestów przeciw próbom jądrowym, 
a więc odniosła pożądany skutek. Ale próby ustały – a strach przed 
promieniowaniem pozostał

Błędy hipotezy LNT wykazywane są nie w kilku, ale w bardzo wielu 
publikacjach. Takich publikacji są tysiące [Sanders 2010]. Jest też 
sporo podręczników i periodyków fachowych, publikujących 
artykuły naukowe, które obalają hipotezę LNT. Jest to cała 
dziedzina naukowa, której regulatorzy nie chcą dostrzegać. Jest 
wiele prac zawierających dane, które wspierają koncepcję 
hormezy. 



Niestety są naukowcy, którzy ignorują korzystny wpływ na zdrowie 
powodowany przez małe dawki promieniowania. Gdy opracowują 
wykresy występowania nowotworów w funkcji pochłoniętej dawki 
promieniowania, ekstrapolują dane linią prostą, która ignoruje 
punkty przy małych dawkach, a następnie twierdzą, że ich dane 
popierają hipotezę LNT.

Przykładów wiele – począwszy od kohorty ABS (Atomic Bombing
Survivors), aż do studium kanadyjskiego 



Zachorowania na raka - skala liniowa (nadaje 
się do wsparcia LNT) i dokładniejsza  poniżej 
Zachorowania na raka - skala liniowa (nadaje 
się do wsparcia LNT) i dokładniejsza  poniżej 

Zależność 
dodatkowego ryzyka 
zachorowania na raka 
(ERR) od dawki 
otrzymanej w chwili 
wybuchu bomb nad 
Hiroszimą i 
Nagasaki pokazana 
w skali liniowej (górny) i 
liniowo-logarytmicznej 
(dolny)  rysunki z  Jeffry 
A. Siegel LSS, Data 
plotted on linear log 
scale, cytowane za 
zezwoleniem



Obniżenie umieralności w zakresie niskich 
dawek

Obniżenie umieralności w zakresie niskich 
dawek

Nadmiarowe ryzyko 
względne (ERR) 
umieralności na 
nowotworowe guzy lite 
w populacji ABS, w 
funkcji dawki na jelito 
grube – dane według 
pracy Ozasa i in. 
(2012), skorygowane 
poprzez podwyższenie 
o 20% poziomu 
odniesienia ERR. Dane 
wg Doss (2012).–
obniżenie umieralności 
w zakresie niskich 
dawek



Miesięczne moce dawek promieniowania pokazane 
jako koła

Czerwone koło – 40,000 mGy na 
m-c, mniej niż dawka na raka

Żółte koło 20,000 mGy/ m-c,
dawka terapeutyczna na zdrową 
tkankę koło grożącego raka

Zielone koło 100 mGy na m-c, 
dawka bezpieczna z zapasem  
proponowana przez SARI 

nie ALARA ale AHARS 

(As High As Relatively Safe), 

Mała czarna plamka 0.08 mGy na 
m-c – nadmierne ograniczenie



A więc, czy małe dawki promieniowania są 
szkodliwe?

A więc, czy małe dawki promieniowania są 
szkodliwe?

Obserwacje w dużych populacjach: małe dawki promieniowania 
nie wywołują szkodliwych skutków. 

To nie dowodzi, że promieniowanie jest dobroczynne. Ale

nawet jeśli są efekty szkodliwe, nie da się 
ich stwierdzić.

We wszystkich porównaniach różnych źródeł energii, aby uniknąć 
zarzutu, że faworyzujemy energię jądrową, zakłada się, że 
nawet małe dawki promieniowania wiążą się z ryzykiem
według hipotezy o zależności liniowej skutków od dawki (LNT) . 

Ale nie bójmy się małych dawek, promieniowanie jest 
naturalną częścią naszego środowiska, tak jak temperatura i 
ciśnienie powietrza. 



James Lovelock wierzy, że „Opozycja wobec energetyki 
jądrowej jest oparta na irracjonalnym strachu.”

James Lovelock wierzy, że „Opozycja wobec energetyki 
jądrowej jest oparta na irracjonalnym strachu.”

Lipiec 2004: „”Zastosowanie energii jądrowej na 
dużą skalę jest jedyną drogą by uratować nas od 
klęski jaką będzie stanowić światowa zmiana 
klimatu. OZE nie wystarczą.” 

Opozycja wobec EJ oparta jest na irracjonalnym 
strachu karmionym fikcjami w stylu Hollywood, 
tworzonymi przez lobby Zielonych i przez środki 
masowego przekazu. Obawy te są nieuzasadnione, 
a energia jądrowa od jej powstania w 1952 roku 
okazała się najbezpieczniejszym ze wszystkich 
źródel energii.

Lovelock radzi: „Oczywiście, wykorzystujmy 
najlepiej jak można ten mały wkład energetyczny, 
jaki mogą ofiarować OZE. Ale tylko jedno źródło 
stabilnej, niezawodnej energii nie powoduje efektu 
cieplarnianego i tym źródłem jest energia jądrowa”. 



Inni wybitni ekolodzy idą w ślady LovelockaInni wybitni ekolodzy idą w ślady Lovelocka

Oświadczenia Lovelocka uzyskały szeroki rozgłos, szczególnie w Wielkiej 
Brytanii. Eks-premier  Brian  Wilson: „Mam nadzieję, że wielu innych 
podąży w jego ślady i zada sobie pytanie, czy uzasadniona jest 
wrogość wobec energetyki jądrowej w dobie globalnej zmiany klimatu”

Echa wypowiedzi Lovelocka rozbrzmiały na całym świecie, gdy 
dziennikarze zacytowali jego zdanie, że energetyka jądrowa jest 
niesłusznie oczerniana. 

Obok Lovelocka po stronie energetyki jądrowej stają takie autorytety 
ruchu ekologicznego, jak 

- twórca „Katalogu całej Ziemi”, Stewart Brand,

- zdobywca nagrody Pulitzera pisarz Jared Diamond, 

- wiodący działacz szkockiego ruchu ekologicznego biskup Montefiore, 
wieloletni członek zarządu Friends of the Earth i

- jeden z założycieli organizacji Greenpeace – Patrick Moore.



Patrick Moore, jeden z założycieli Greenpeace, 
zmienił zdanie i popiera energetykę jądrową.

Patrick Moore, jeden z założycieli Greenpeace, 
zmienił zdanie i popiera energetykę jądrową.

 W USA, Patrick Moore i Christine Todd Whitman, dawny szef Agencji 
Ochrony Środowiska (EPA), stanęli na czele amerykańskiej Clean and 
Safe Energy Coalition.

 Moore – szczególnie wpływowy. Opisując swe dawne lata, gdy 
podżegał tłumy przeciw energetyce jądrowej, Moore przedstawia swą 
zmianę stanowiska w stylu nawrócenia św. Pawła w drodze do 
Damaszku 

 “Tak, byłem przeciwnikiem energetyki jądrowej przez wszystkie lata 
gdy kierowałem Greenpeace m” – mówi Moore.. “Ale gdy zaczynam 
liczyć, jasne się staje, że OZE nie wystarczą i energia jądrowa musi 
być częścią naszego systemu energetycznego. . . . Jako ekolog, 
wybieram energię jądrową jako rozwiązanie”



Patrick Moore: Kto jest prawdziwym 
ekologiem...

Patrick Moore: Kto jest prawdziwym 
ekologiem...

Kierownictwo organizacji ekologicznych walczących z energetyką 
jądrową, takich jak Greenpeace, Global czy Friends of the Earth stara 
się przykleić Patrickowi Moore etykietkę Judasza ekologicznego, 

Moore odpowiada, że nikt nie ma prawa określać, kto jest ekologiem, a 
kto nim nie jest. Historia osiągnięć Moore’a, sięgająca legendarnych 
wyczynów na statku Rainbow Warrior zapewnia, że ma on  status bez 
porównania wyższy niż krytykujący go urzędnicy partyjni.

Zdanie Moore´a popierają wybitni ekolodzy z różnych krajów, jak Valli 
Moosa, kierujący w RPA grupą ekologów zwaną World Conservation
Union (IUCN), paleoantropolog Richard Leakey z Kenii czy ekolog 
morski  David Schindler z Kanady.

Dzięki oświadczeniom Moore’a, zmienił się punkt ciężkości w debacie. 25 
lat temu hasłami były bezpieczeństwo i odpady – dziś są nimi węgiel i 
dwutlenek węgla. Tak widzi to np. Stewart Brand, (Whole Earth 
Catalog)



Stewart Brand, twórca Katalogu Całej Ziemi Stewart Brand, twórca Katalogu Całej Ziemi 

Niektórzy działacze mówią, że jest to walka energii jądrowej z 
odnawialną, albo z oszczędnością energii. Ale to nieprawda –
oświadcza Brand. 

“Mówimy o zaspokojeniu zapotrzebowania na elektryczność, a więc o 
wyborze energii jądrowej lub węgla. A  przy porównaniu odpadów z 
energetyki jądrowej i z węglowej energia jądrowa okazuje się sto lub 
tysiąc razy bezpieczniejsza.. . . .

Zmiana klimatu jest najgorszym zagrożeniem różnorodności środowiska. 
Stawia ona cały ruch ekologiczny w nowym położeniu, Zmienia 
priorytety. Nagle zamartwianie się tym, co stanie się za 6000 lat, 
przestaje być takie ważne” 

“Jeśli chce się serio zmniejszyć emisje CO2, to trzeba  poprzeć rozwój 
energetyki jądrowej – mówią przedstawiciele firm planujących budowę 
nowych elektrowni jądrowych. – Nie ma innej technologii, która 
mogłaby dokonać tego, co energia jądrowa: produkować ogromne 
ilości energii elektrycznej 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku 
bez emisji dwutlenku węgla.”



Próby Greenpeace`u podważenia 
pozytywnych cech energetyki jądrowej

Próby Greenpeace`u podważenia 
pozytywnych cech energetyki jądrowej

Aby przeciwdziałać zmianom poglądów swych działaczy i powstrzymać 
ich od przechodzenia na stronę energetyki jądrowej, Greenpeace 
finansuje firmy konsultingowe mające wykazać, że:

 Uranu wkrótce zabraknie – więc budowanie elektrowni jądrowych 
powinno być prawnie zabronione 

 Za 50 lat energetyka jądrowa będzie powodowała większe emisje CO2
niż gazowa – a propagandziści upraszczają to twierdzenie do hasła    
”energetyka jądrowa  nie jest pomocna do zwalczania efektu 
cieplarnianego”

 Mitów jest więcej – rzekome zgony noworodków wokoło elektrowni 
jądrowych, zagrożenie ze strony odpadów radioaktywnych, 
katastroficzne skutki Czarnobyla... Jak dalece są one nieprawdziwe, 
przekonamy się rozpatrując pierwszy z tych mitów – o rzekomym 
braku uranu



Wyniki studium UE: energia jądrowa należy 
do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody  
Wyniki studium UE: energia jądrowa należy 
do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody  

Studium ExternE, 1993-2001. Kryterium – koszty zewnętrzne, tj koszty 
płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne 
zgony, zniszczenie środowiska)

 Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego 
cyklu budowy, pracy, likwidacji ”od kolebki do grobu”

 Dominujący wpływ – skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań
powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery

Zgodne wyniki wielu krajów UE wykazały że:

 Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia 
jądrowa i hydroenergia

 Największe – spalanie węgla i  ropy. 

 Średnie – spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych.

Łączne koszty dla społeczeństwa – tj. koszty produkcji i koszty 
zewnętrzne – są najniższe dla energii jądrowej.



EJ nie powodują emisji CO2EJ nie powodują emisji CO2

Emisja gazów cieplarnianych
wg. Comparison of energy systems using life-cycle assessment, 

Special Report, 
World Energy Council, London, 2004
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Koszty zewnętrzne [Rabl 04] 5,8
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Elektrownia

Skutki zdrowotne wytwarzania elektryczności z 
różnych źródeł w UE-15 [Rabl 04]

Straty zdrowia 
przeliczone na 
pieniądze –
wyniki 
programu 
ExternE

PFBC- spalanie 
w złożu 
usypanym pod 
ciśnieniem, 
CC- cykl 
kombinowany,
PWR otw.
– cykl paliwowy 
otwarty, 
PWR zamk.
- cykl paliwowy 
zamknięty



Dyskusje o EJ – kłamstwa o 
umieralności niemowlątTwierdzenie E. Sternglassa 

– po uruchomieniu EJ Indian 
Point umieralność niemowląt 
wzrosła o 30%.

Po dodaniu innych lat

Uwolnienia 
radioaktywności 
z EJ

1. Gdy patrzymy na punkty – ogarnia nas 
przerażenie. Czyżby EJ Indian Point 
naprawdę powodowała wzrost zgonów?

2. NIE! Wybrane przez Sternglassa punkty 
wcale nie reprezentują trendu – są tylko 
wartościami min i max. 

3. Co więcej, gdy EJ  naprawdę zaczęła 
pracę na pełnej mocy i uwolnienia 
wzrosły – umieralność spadła poniżej 
średniej...



Butem w doktora Gale !Butem w doktora Gale !

Ekspert w leczeniu białaczki i zaburzeń 
szpiku kostnego,  pierwszy lekarzem z 
krajów zachodnich, który na wieść o awarii 
w Czarnobylu przybył do Kijowa, by nieść 
pomoc chorym. Przyjechał on wraz z żoną i 
dwoma córeczkami.

Dr Gale pracował niezmordowanie, ratując życie chorym i zdobywając ogromny szacunek 
wśród ludności. Został uznany przez opinią światową za „lekarza Czarnobyla” [Chernobyl 
Doctor]. Gdy nakręcono później film o ofiarach Czarnobyla, dr Gale był jego bohaterem

1999-2000 r. MAEA zorganizowała międzynarodową misję do oceny radiacyjnych 
następstw Czarnobyla, dr Gale wziął w niej także udział. Ale gdy przedstawiał wyniki misji, 
znacznie odbiegające od okropności wymyślonych przez ekowojowników, jego przyjęcie 
było zupełnie inne. Ekowojownik cisnął weń butem – tak traktuje się ludzi, którzy mają 
odwagę powiedzieć prawdę.



W Polsce też nieraz atakowano nie dbając o
prawdę

A lekarze odpowiadali i 
wskazywali na oczywiste 
błędy – bezskutecznie, bo 
straszyć jest łatwiej niż 
tłumaczyć...
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Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej 
Zarząd Główny - Executive Board

Warszawa, 24.04.1990
Oświadczenie Zarządu Głównego PTFM 

...Rozpowszechnianie fałszywych i tendencyjnych informacji ... stwarza warunki dla 
szerzenia nieuzasadnionej psychozy strachu, irracjonalnych i szkodliwych zachowań

jednostkowych...
Załącznik...zawiera 10 najbardziej charakterystycznych poglądów dr Jaśkowskiego 

..stanowią one dowód braku kompetencji i rzetelności naukowej ich
autora. Zarząd Główny PTFM oświadcza, że całkowicie dystansuje się od poglądów 

głoszonych przez dr . J. Jaśkowskiego

1 "Ilość radionuklidów, uwalnianych podczas bezawaryjnej pracy  
elektrowni jądrowej w ciągu jednego roku stanowi wartość 
porównywalną z 100 bombami, zrzuconymi na Hiroszimę 
(J. Jaśkowski,  "Orientacje" 1988, s 85)
Są to wartości zafałszowane in plus ok. 100-1000 milionów razy 

Odpowiedź lekarzy polskich na kłamstwa J. Jaśkowskiego...



c.d. oświadczenia zarządu PTFMc.d. oświadczenia zarządu PTFM

3. Po uruchomieniu EJ Żarnowiec dojdzie w Gdańsku do wzrostu 
umieralności  na nowotwory o 200% (J. Jaśkowski, "Morze" nr. 
2/89)

WARTOŚĆ ZAFAŁSZOWANA IN PLUS OK. 100 000 RAZY.

5. "W 1987 roku nastąpił w całym kraju wzrost liczby martwych 
urodzeń o około 30 000 (Polityka" nr. 11/89, wartości te podawał 
również dr Jaśkowski za pośrednictwem TV)

W ROKU 1986 LICZBA MARTWYCH URODZEŃ WYNIOSŁA 
3703 A W ROKU 1987 – 3475. NASTĄPIŁ ZATEM SPADEK O 
228 A CAŁKOWITE LICZBY MARTWYCH URODZEŃ BYŁY W 
OBU LATACH O RZĄD NIŻSZE NIŻ RZEKOMY, PODANY 
PRZEZ DR JAŚKOWSKIEGO WZROST. 

Itd. -itd...
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Cytaty
„System kanalizacyjny potępili jednozgodnie 
najwięksi myśliciele, mężowie stanu, ekonomiści i 
badacze natury zalecając miastom wywózkę
nieczystości kloacznych wyłącznie na pola wiejskie, 
jako jedyną rękojmię trwałego dobrobytu 
ludzkości ( str 20)
„Dowodzić szkodliwości nawozów organicznych 

dla zdrowia ludzkiego lub nieekonomiczności dla 
kraju strzech słomianych, prowokować
zniszczenie odpadków miejskich za pomocą
kanalizacyi, znaczyłoby sprzeciwiać się
odwiecznym prawom natury i zdobyczom nauki,
pokuszać się na obalenie kultury rolniczej i 
postępu ludzkości.”
„...zmieniłoby to ostatecznie pola orne w chude 
pastwiska, a nawet w piaski lotne i zgotowało 
rolnikom nędzę, a ostatecznie głód, choroby i 
przyspieszyłoby emigrację ludności wiejskiej z 
siedzib ojczystych...(str 12)
Kanały warszawskie ... zubożyły ludność wiejską i 
miejską, napełniły krzywdą społeczeństwa 
kieszenie kulturnika ... Lindleja i jego szajki... 
dzisiaj z powodzeniem operujących po miastach 
sarmackich pod firmą dobrze opłacanych 
inżynierów kanalizacyjno-wodociągowych ... (str
17)

Protesty zawsze towarzyszyły nowym technologiom – nawet 
przeciwko kanalizacji – oto książka z 1900 r…



Scientists for Accurate Radiation Information
SARI Naukowcy dla Rzetelnej Informacji o 

Promieniowaniu

Scientists for Accurate Radiation Information
SARI Naukowcy dla Rzetelnej Informacji o 

Promieniowaniu

„Duża dawka promieniowania otrzymana w krótkim czasie (np. blisko  wybuchu 
bomby atomowej) zwiększa  ryzyko  raka. Ale jest to nieistotne dla oceny 
skutków małych dawek otrzymanych  przy małej mocy dawki.
Opublikowane wyniki świadczą , że dawka 100 mGy otrzymana w czasie 
sekund lub godzin jest zupełnie niegroźna. Odpowiada to dawce przy 10 
skanach tomografii komputerowej CT i nie  zwiększa ryzyka  raka. 
Natomiast  dawka 1000 mGy otrzymana w ciągu kilku minut – to  jest przy 
wysokiej mocy dawki - może zwiększać to ryzyko.
Wiele studiów długotrwałego otrzymywania dawek o  małej mocy dawki z 
łączną dawką kilkuset mGy wykazały obniżenie ryzyka raka. 
Ponadto zaobserwowano efekt terapeutyczny po napromieniowaniu całego 
ciała dawką 100  mGy 15 razy w ciągu 5 tygodni, z dawką sumaryczną 1500 
mGy. Dawki około 200 czy 300 mGy rozłożone na rok kuracji  są bezpieczne i 
mogą zmniejszyć ryzyko raka [Position Statement of SARI, XLNT, SRI, JHC]-



Na szczęście, prawdziwi ekolodzy w 
Polsce doceniają energię jądrową

Ocena następstw awarii możliwych w różnych 
systemach energetycznych wykazała, że zagrożenia 
od awarii normalnych elektrowni jądrowych są 
znikomo małe. Zmalało nie  tylko prawdopodobieństwo 
poważnej awarii EJ, zmalały także maksymalne 
rozmiary zagrożenia. Dodatkowym elementem 
mogącym wpływać na decyzję czy budować EJ może 
być stwierdzenie, że łączne dawki od cyklu jądrowego 
są małe, a ponadto potencjalne zagrożenia występują 
w skali całego globu i od wielu tysięcy lat…

Dla kraju mającego budować elektrownię straty 
zdrowia człowieka „dziś i tutaj” są niewątpliwie 
najmniejsze w przypadku elektrowni jądrowej

energia jądrowa obok odnawialnych powinna być 
preferowanym źródłem energii przez następne  kilkadziesiąt lat.


