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Wszystko przychodzi do tego, kto umie czekać. 

Wolfgang Pauli (1900-1958)

Zniechęcenie i zachęta

Sądzę, że każda osoba wcześniej czy później przeżywa 
okresy zarówno zniechęcenia, jak i zwątpienia w racjonalny ob-
raz swojego otoczenia, tutaj czytaj energetyki. Z jednej strony za-
rzuca się brak wizji strategicznych rozwoju energetyki, z drugiej 
realizuje szybciej lub wolniej zamierzenia energetyczne tak, jak-
by żadna opinia i zdanie (zwłaszcza odrębne) nie były potrzebne. 
Większości decydentów wydaje się, że wydaje środki z własnego 
portfela, więc kto tu, do czego ma się wtrącać. Zanika wspólno-
ta zawodowa, społeczna, a nawet świadomość tego, że sprawy 
energetyczne są dobrem łączącym, a nie biegunowym układem 
bierz i płać. Pozory osiągają poziom racji stanu i są nieomylne 
w istocie rzeczy. O czym w takim razie pisać?

Na szczęście życie dostarcza nowych tematów, a naj-
lepszym balsamem są zapewne nagrodzone Noblami prace. 
Cierpliwość popłaca i niektóre stare wynalazki nabierają bar-
wy i smaku jak wino. Określeniem stare współcześnie należy 
uważać towar, który się kupiło i po wyjściu ze sklepu nie ma 
już tej nominalnej wartości, nawet jeśli rabat wydawał się nam 
przyzwoity. Komitety Noblowskie zanim wydadzą wyrok spraw-
dzają oczywiście nalot i patynę na produkcie oraz jego karierę 
handlową. Raczej nie ma specjalnych zaskoczeń, laureaci byli 
w czołówce rankingów. 

Ukontentowani mogą być Francuzi, którym przypadły dwie 
indywidualne Nagrody. Ekonomista Jean Tirole otrzymał Nobla 
(dokładniej Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla) w dzie-
dzinie nauk ekonomicznych za prace, które rzuciły światło na to, 
w jaki sposób rządy mogą regulować wielkie firmy (oligopole) do-
minujące na rynku, od telekomunikacyjnego po bankowy. Tirole 
z wykształcenia jest inżynierem; w 1981 roku obronił doktorat 
na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology. Czy jego 
prace wykorzystamy w badaniach otoczenia instytucjonalno-
-prawnego naszych dużych firm energetycznych i jak wpływa to 
na ich zyski i motywację w działaniu czas pokaże.

Zanim doczekamy się rodzimych analiz ekonomicznych 
można sięgnąć po książki drugiego Francuza, laureata Nobla 
z dziedziny literatury Patricka Modiano (Nawroty nocy, Ulica 
Ciemnych Sklepików, Przyjechał Cyrk). Pisarz został nagro-
dzony za pisaną „sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił 
najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu oku-
pacji”.

Z dziedziny fizyki Nobla przyznano twórcom niebieskich 
diod LED, doceniając badania nad azotkiem galu, półprzewod-
nikiem, który w skład takich diod wchodzi. Wyróżnieni zostali Ja-
pończycy Isamu Akasaki i Hiroshi Amano oraz Shuji Nakamura 
z USA. Dzięki ich badaniom energooszczędne i trwałe świecące 

diody zastępują żarówki i świetlówki. Odkrycie zamiany prądu 
elektrycznego na światło przez półprzewodniki uznano za prze-
łom cywilizacyjny. Materiał ten może w przyszłości zwiększyć 
zasięg samochodów elektrycznych i hybrydowych albo poprawić 
komunikację w inteligentnych sieciach elektrycznych. W tej dzie-
dzinie polskie osiągnięcia i prowadzona już współpraca z nagro-
dzonymi naukowcami może wydać plon obfity. Pojawiły się jed-
nak i negatywne opinie, m.in. manipulowania rynkowego czasem 
świecenia i trwałością LED.

Żeby się w tym świecie nie pogubić odnotować należy Na-
grodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Są nimi: Amery-
kanin John O’Keefe oraz norweskie małżeństwo May-Britt Moser 
i Edvard I. Moser, nagrodzeni za odkrycie w mózgu neuronów, 
które umożliwiają orientację w przestrzeni. Tegoroczni laureaci 
Nobla z medycyny i fizjologii zostali uhonorowani za odkrycie 
wewnętrznego „systemu GPS” w mózgu człowieka. Laureaci 
udowodnili, że dzięki specjalnym neuronom w mózgu potrafimy 
orientować się w przestrzeni i w niej się przemieszczać. Dzięki 
temu „GPS” gromadzimy informacje, które pozwalają nam np. 
odnaleźć drogę, kiedy znajdziemy się drugi raz w tym samym 
miejscu. Czy mechanizm działa w ramach polskiej energetyki – 
jeszcze nie wiadomo.

Może pomóc wyjaśnić ten stan wynalazek mikroskopu flu-
orescencyjnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Nobla w dzie-
dzinie chemii otrzymali: Eric Betzig (USA), Stefan W. Hell (Niem-
cy) i William E. Moerner (USA). Pokonali przez długi czas niepo-
konaną barierę mikroskopii optycznej – tzw. granicę Abbego. Już 
ponad 140 lat temu Ernst Abbe przedstawił matematyczne wyli-
czenia pokazujące, że za pomocą mikroskopu optycznego nie da 
się oglądać obiektów mniejszych niż 0,2 mikrometry, bo taka jest 
natura fal świetlnych. Zwyciężyła chęć podglądania cząsteczek 
wewnątrz struktur komórkowych i 20 lat temu opublikował Hell 
teorię, jak to zrobić. W 2000 r. światło dziennie ujrzał mikroskop, 
a raczej nanoskop STED (od Stimulated Emission Depletion). 
Badania tego samego problemu prowadzone niezależnie przez 
Amerykanów doprowadziły do kilku technik nanoskopii używa-
nych dziś powszechnie na całym świecie.

Poznając historię życia i twórczości wielu laureatów Nobla 
można wysnuć wniosek, że prawie każdemu przytrafia się zwąt-
pienie lub zniechęcenie, ale warto te stany przełamywać. I choć 
przyznawane Noble tworzą pozory wynagrodzenia za cierpli-
wość, to na pewno (jeśli nie dla samych nagrodzonych) są za-
chętą do działania, czasami zdrowego rywalizowania. Zapewne 
jakoś to dotyczy także polskiej energetyki.
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