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Posługa myślenia

„Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka 
i społeczeństwa, tak jak posługa myślenia.”

Św. Jan Paweł II

Jeszcze nigdy energetyka nie była tak blisko polityki i tak 
daleko od techniki. Odwaga wykorzystywania bezpieczeństwa 
energetycznego do kampanii wyborczej do europarlamentu, 
przetargi polityczne o gaz łupkowy, wybielanie umów o do-
stawy gazu i zaciemnianie obrazu górnictwa, obalenie pakietu 
klimatycznego i siłowanie się o siłownie jądrowe – to nagły 
przypływ wiedzy umożliwiającej konkurowanie o miejsca w or-
ganach unijnych.

Na drugim biegunie spostrzeżeń energetyka pozbawiona 
techniki, jakby nic nie można było nowego wymyślić. Standardo-
we bloki i sieci, procedury i systemy zunifikowane, działanie wg 
norm i narzędzi (rzemieślniczych) zarządczych, krótko mówiąc 
brak nauk stosowanych. W dalszym ciągu najważniejsze są siwe 
głowy praktyków i notatki ze spotkań z nimi. Z książek nauko-
wych niewiele można wyczytać, książki techniczne, podręczniki, 
praktycznie nie istnieją. Naukowiec może jeszcze w tym wszyst-
kim coś znajdzie dla siebie, praktyk raczej nie.

Obraz dla jednych zatrważający, dla innych wyznawców 
„nic się nie stało” obniża rangę wysiłku, rywalizacji, konkuren-
cji i godziwego zysku. Poniżej kilka spostrzeżeń z niedawnych 
wydarzeń.

„Dostępność energii to również dostępność finansowa. 
Dziś w Europie ceny energii są trzykrotnie wyższe od cen w USA, 
znacznie wyższe od cen w Rosji czy Indiach; o 12 proc. przewyż-
szają ceny na rynku chińskim. Dlatego konkurencyjności euro-
pejskiej gospodarki i wezwaniu do jej reindustrializacji musi to-
warzyszyć racjonalne podejście do czynników kształtujących 
ceny energii na rynku europejskim” – wskazał były prezes URE 
na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

„Będziemy tu rozmawiali twardo na liczbach – jutro i w naj-
bliższych dniach. Umówiliśmy się, że będziemy starali się zo-
biektywizować, to znaczy mieć wreszcie prawdziwe dane, co 
naprawdę wpływa na koszt wydobycia tony węgla, co naprawdę 
można zrobić bez przesadnych kosztów społecznych, żeby ten 
koszt obniżyć i na ile można użyć także środków publicznych, 
żeby chronić polski węgiel” – zasygnalizował premier. 

Minister Gospodarki z okazji katowickich szczytów wystąpił 
w lokalnej telewizji mając tak wiele do powiedzenia, że redaktor 
prowadzącej nie udało się, mimo prób, zadać żadnego pytania. 
Wypowiedź imponująca – w kwadrans wszystkie aspekty gospo-

darki i energetyki, i gdyby nie kabelek (ten do ucha) zanim skoń-
czyłyby się wyświetlać napisy gość programu byłby już w innym 
kanale.  

Po tylu latach szczyt węglowy nie wnosi nic ożywczego, 
brak pomysłu, zaległości w myśleniu, żadnej strategii, bo prze-
cież na zebraniach i konferencjach nie wymyśla się rozwiązań, 
tylko sprzedaje rezultaty. Po prostu zagubienie. Jedni z optymi-
zmem patrzą w przyszłość, bo wszystko robimy (to że w różnej 
skali nikomu nie przeszkadza), sceptycy nie potrafią argumen-
tować swoich spostrzeżeń i wizji. Ale trudno się dziwić. Brak 
prawdziwych danych i racjonalne podejście – są błędami sys-
temowymi.

Niestety techniczne rozwiązania stosowane w energetyce 
jeszcze bardziej oddalają nas od gospodarek innowacyjnych. 
Niby nie boimy się mówić o inteligentnych systemach, prosu-
mentach, wysokiej efektywności i sprawności, a nawet o klien-
tach, ale brzmi to jak nowomowa, która pasuje do mody i chwi-
lowych potrzeb.

Dokończmy myśl cytatu z wypowiedzi kanonizowanego 
w dniu 27 kwietnia br. papieża – Polaka podczas jego spotkania 
w Krakowie w 1997 roku:

„Posługa myślenia, o której mówię, to w swej istocie nic 
innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy inte-
lektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, 
by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję 
sumienia krytycznego wobec wszystkiego, co człowieczeństwu 
zagraża lub je pomniejsza”.

Wybitni badacze racjonalności (Kahneman i Tversky) wska-
zują zwolennikom tej teorii, co należy brać pod uwagę. Pierwsze 
to emocje, często zakłócające samokontrolę, która jest istotą 
racjonalnego podejmowania decyzji. Drugim czynnikiem, słabo-
ścią są trudności percepcyjne, stąd wielu ludzi nie jest w stanie 
w pełni zrozumieć tego, z czym mają do czynienia. Jeśli w do-
datku brakuje rzetelnych danych, to każdą rzeczywistość, nawet 
energetyczną, można zmanipulować. 

Zatem pożądane jest, aby energetyka zachowała stosowny 
dystans od polityki, a zbliżyła się do innowacyjnej techniki. Może 
w tym pomóc posługa myślenia.

Stach


