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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Rzeki nie przestaną płynąć, jeśli zmusimy je do produkcji 
prądu 

Mówią, że bogatemu to i diabeł dziecko kołysze. Może i kołysze, ale tylko do 
czasu. Bo gdy uśpieni kołysaniem bogacze bankrutują, fortun dorabiają się 
inni. 

Bogatym jest łatwiej. Bogate firmy z bogatych krajów mają kapitał, wiedzę i doświadczenie. Nieczęsto 
zdarza się, że podobne szanse na sukces mają firmy z całego świata. Teraz kolektywne mózgi 
wielkich korporacji i indywidualni wynalazcy startują w wyścigu z podobnego poziomu. Wprawdzie 
niektórzy mają kapitał, ale doświadczenia nie ma nikt. Bo chodzi o dziedzinę nową i słabo znaną: 
energie odnawialne. 

To modny temat od czasu, gdy wypowiedziano wojnę ociepleniu klimatu. Nie jestem pewna, czy ludzie 
mają wpływ na klimat. Podejrzewam, że choćbyśmy władowali w walkę ze zmianami klimatu miliony 
miliardów - niewiele wskóramy. Natomiast myśl o maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnych 
podoba mi się. Podoba mi się, ponieważ uniezależnia nas od chimerycznych właścicieli złóż ropy i 
gazu. Ale również dlatego, że zasoby paliw kopalnych kiedyś się skończą i zapotrzebowanie na 
energię rośnie. Chińczycy zapominają o rowerach, bo wolą samochody z klimatyzacją; miasta Indii czy 
Brazylii chcą być oświetlone jaśniej niż Paryż; prądu potrzebuje Afryka. 

Te aspiracje trzeba uwzględnić. Jeśli nie chcemy wojen o ropę (a nie chcemy), jeśli nie chcemy 
rezygnować z naszego komfortu (a nie chcemy) - trzeba znaleźć nowe sposoby pozyskiwania energii. 

Energie odnawialne nie wyczerpują się. Słońce nie przestanie świecić, jeśli wykorzystujemy je do 
ogrzewania domu. Rzeki nie przestaną płynąć, jeśli zmusimy je do produkcji prądu. Nic nie stracimy, 
jeśli nasze domy będą dobrze izolowane a pralki, komputery, zmywarki, czy telewizory będą pożerały 
mniej prądu. 

Tak rozumiane postawy proekologiczne są racjonalne i niezbędne. Tu nie ma sporu między 
fanatykami walki z globalnym ociepleniem i tymi, których motywuje zwyczajna troska o zawartość 
portfela. 

W dodatku - o czym się nie mówi - frenetyczne poszukiwania nowych technologii otwierają nowe 
możliwości, gdyż jest to dziedzina dopiero raczkująca. Oczywiście światowe koncerny mają 
odpowiednie budżety. Oczywiście bogate rządy wspierają swoich inżynierów. Ale otwarła się 
przestrzeń do zdobycia dla wszystkich. Tu najważniejsza jest kreatywność, pomysł techniczny i 
przełożenie tego na biznes. Uruchomienie produkcji na tyle atrakcyjnej, by ludzie chcieli za nią 
zapłacić, a niekoniecznie pomysły na gigantyczną skalę. 

W chińskiej prowincji Gansu furorę robią solary. Tanie kolektory słoneczne miejscowej produkcji 
kupowane są przez hodowców jaków, biednych koczowników. Kupują je dlatego, że na tybetańskich 
połoninach, gdzie nigdy nie było prądu, solary dają oświetlenie i ciepłą wodę. W jurtach i namiotach. 

Z kolei we Francji w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na solarową elektrownię, która będzie 
wytwarzać 43 miliony kilowatów rocznie na potrzeby 14 tysięcy gospodarstw domowych. Koszt - 100 



milionów euro. Drogo. Ale za to wszystko ma być francuskie. Takie elektrownie w ciągu trzech lat 
powstaną we wszystkich departamentach. 

Dwa modele działania: chiński i francuski niemal wszystko różni. Ale jeden i drugi dostosowane są do 
potrzeb i biorą pod uwagę warunki lokalne. 

Nie miałabym zatem nic przeciw suto dotowanym konkursom na najlepsze i najbardziej kreatywne 
rozwiązania. Producenci dostawaliby ciekawą wyselekcjonowaną ofertę techniczną. Mózgi 
wynalazców pracują lepiej, gdy wiedzą, że ich pomysły ocenione i docenione znajdą producentów. 

Czas ucieka. Energie odnawialne traktowano w Polsce jak dopust boży i ekstrawagancję. A kiedy 
okazało się, że Unia do tego dopłaca, sprowadzamy technologie niekoniecznie najlepsze. Ni z tego, ni 
z owego modne stały się w Polsce farmy wiatrowe, bo w Europie Zachodniej ogranicza się ich 
realizację z powodu masowych protestów mieszkańców. Ludzie uznali je za nieekologiczne i 
dewastujące krajobraz. 

 


