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Więc uważasz, że 
ludzie powinni jak 

najszybciej 
przerzucić się na 
odnawialne źródła 

energii? 



NIE!

 Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest 
bardzo energochłonne.

 Jeżeli wszystkie kraje zdecydowałyby się na takie 
zmiany jednocześnie, to mogłoby to nawet 
przyspieszyć „oil peak”.

 Po prostu nie mamy takich ilości ropy, które 
pozwoliłyby wszystkim na budowę infrastruktury 
związanej z energią odnawialną.



A nawet gdyby na świecie było wystarczająco dużo ropy, 
by każdy mógł zainwestować w źródła odnawialne…

…to w rezultacie znowu 
sztucznie zwiększylibyśmy 
pojemność środowiskową 
Ziemi (ale tylko tymczasowo), 
pozwalając sobie tym samym 
na wyczerpywanie większej 
ilości zasobów, kolejne 
zanieczyszczenia i niszczenie 
różnorodności biologicznej.  

Efektem tego byłoby ogromne 
przeludnienie i jeszcze 
większe przekroczenie 
rzeczywistej pojemności 
środowiskowej Ziemi - tym 
samym jeszcze dotkliwsze 
ostateczne załamanie.



Cały czas odnoszę się tylko do KANADY

Jak zademonstrowałem 
w poprzednich rozdziałach, 

Kanada ma możliwość stania 
się „strefą bezpieczeństwa”, 
na terenie której ludzie będą 

mogli przetrwać to, 
co nastąpi po „oil peak”.



Etyka szalupy ratunkowej?

Ludzkość dociera właśnie 
do końca ery rozwoju 
naukowego i społecznego.

Nie da się uratować 
wszystkich, ale można 
ocalić cywilizację poprzez 
tworzenie stref 
bezpieczeństwa. To 
tragiczne, ale nieuniknione, 
że ogromne populacje ludzi 
znikną z tego świata, 
najprawdopodobniej już 
w tym stuleciu.



Kiedy po raz pierwszy myślałem o utworzeniu 
„strefy bezpieczeństwa” w Kanadzie, czułem 
się dziwnie… pewnie tak samo dziwnie, jak Ty, 
kiedy o tym czytasz.

Pomysł ten jest zupełnie sprzeczny z moją 
zasadą, że trzeba pomagać tym, którym jest 
trudniej w życiu.



Spędziłem mnóstwo czasu na 
rozmyślaniach i naprawdę 
długo zmagałem się z tym 
problemem, zanim doszedłem 
do wniosku, że utworzenie 
„stref bezpieczeństwa” jest 
jedyną opcją, która ma 
szanse powodzenia.



Powiedz mi, 
czemu to robisz,

Robercie… 
Dlaczego mi 

o tym wszystkim 
opowiadasz?



Oto powód:
Ta śliczna dziewczynka, 
trzymająca na kolanach 
dziecko, jest moją jedyną 
wnuczką. Towarzyszą jej 
wnuki moich kuzynów.  

Każde dziecko, urodzone 
w naszych czasach, 
powinno mieć nadzieję 
na życie w przyzwoitych 
warunkach.

Jednakże rzeczywistość 
naszych wnuków będzie 
znacząco odbiegała od tej, 
którą mamy dzisiaj.



Love

Dajemy naszym dzieciom 
miłość i oddanie oraz 
zapewniamy im najlepszą 
edukację i opiekę medyczną, 
na jaką możemy sobie 
pozwolić.

Jednakże, nie zmienia to faktu, 
że w tym samym czasie 
okradamy je, plądrując zasoby 
surowców i niszcząc systemy 
podtrzymujące życie na Ziemi.



Jak mogło do tego dojść?

Urodziłem się w 1941 roku
w świecie, który naiwnie 
obiecywał dobrobyt 
i komfort materialny 
każdej ludzkiej istocie. 

Pamiętam popularne 
w tamtych czasach 
przeświadczenie, 
że technologia umożliwi 
nam rozprawienie się na 
zawsze z biedą na świecie. 



Przestrzeń kosmiczna była 
w zasięgu ręki. Wydawało 
się, że nic nie może 
ograniczyć dominacji 
człowieka nad naturą.

Tylko nieliczni zaprzątali 
sobie głowę pojemnością 
środowiska czy granicami 
rozwoju. Ja oczywiście do 
nich nie należałem!

Gdy dzisiaj patrzę wstecz, 
mam przed oczyma 
zupełnie inny obrazek.

Człowiek podbił kosmos!



Dziedzictwo przyrodnicze

Matka Natura obdarzyła 
nas cudowną planetą, 
bogatą w różnorodność 
biologiczną, minerały 
i źródła energii 
– jak określił to pewien 
myśliciel: nasz „naturalny 
kapitał”.



Lived on 
interest

Przez setki tysięcy lat ludzie żyli, 
czasem bardziej, czasem mniej, 
ale w równowadze z naturą.

Poza przypadkami, gdy ich 
polowania doprowadzały do 
wyginięcia gatunku, ludzie 
używali jedynie surowców 
odnawialnych – żyli z „odsetek”, 
nie naruszając naturalnego 
„kapitału początkowego”.



Then came 
coal

I w pewnym momencie 
ktoś odkrył właściwości 
węgla, co umożliwiło 
gwałtowny rozwój 
technologii. 

To pozwoliło ludziom 
na wydobywanie 
nieodnawialnych zasobów 
Natury, czyli korzystanie 
nie tylko z „odsetek”, ale 
i z „kapitału”.



Discovery of 
oil

Później, około półtora 
wieku temu, ludzie 
odkryli niewyobrażalne 
źródło energii pod 
postacią ropy naftowej 
- dar, który Matka 
Natura ukryła przed 
nami miliony lat 
wcześniej.



Urbanization and the automobileUzyskana energia pozwoliła 
ludziom na stworzenie centrów 
przemysłowych, które skutecznie 
odciągnęły ich od uprawy pól 
i hodowli zwierząt. Efektem jest 
powstanie olbrzymich miast 
i opustoszenie wsi.

Ropa umożliwiła ludziom 
utworzenie takiego systemu 
transportu, który pozwolił 
każdemu z osobna na 
podróżowanie w prywatnym 
energochłonnym kokonie 
po drogach utwardzonych 
produktem ropopochodnym. 



Enormous 
food output

To samo źródło energii 
pozwoliło ludziom na 
uprawianie pól w ilościach, 
w jakich nie było to nigdy 
wcześniej możliwe. Plony 
otrzymywane z jednego 
hektara potroiły się.

Efektem tego są 
„fantomowe akry” ziemi 
włączone do produkcji 
żywności. Niestety, ta 
„dodatkowa” ziemia zniknie 
razem z ropą. 



Medical 
advances

Ludzie mieli w zasięgu ręki 
źródło energii, które 
uważali za niewyczerpane 
do tego stopnia, 
że prowadzili badania nad 
wynalezieniem szczepionek, 
leków oraz zabiegów 
medycznych, które ponad 
dwukrotnie wydłużyły 
długość ich życia. 

To przyczyniło się 
do bezprecedensowego 
wzrostu populacji ludzkiej.



Exponential growth

Populacja ludzka 
rosła wykładniczo, 
wielokrotnie 
przewyższając 
pojemność 
środowiskową 
naszej planety.



Manufacturing frenzy

Niedroga energia okazała się 
o wiele tańsza niż praca ludzi 
i w dużym stopniu zastąpiła 
ich w przemyśle wytwórczym.

To pozwoliło na wytwarzanie 
ogromnych ilości tanich dóbr 
konsumenckich. 

Rezultatem jest dzisiejsze 
szaleńcze tempo wytwarzania 
i nieposkromiona konsumpcja. 



Destruction of farmland

Wszystko to przyczyniło 
się do pokrywania 
asfaltem, chodnikami, 
ogromnymi parkingami 
i coraz wyższymi 
budynkami cennych 
gleb, które świetnie 
nadawałyby się pod 
uprawę. Niszcząc je, 
jeszcze bardziej 
zmniejszamy pojemność 
środowiskową Ziemi.



Oil peak soon

Obecnie cywilizacja 
technologiczna chyli się 
ku upadkowi i nastąpi 
to niedługo po 
nadejściu „oil peak”.

Gdy przekroczymy 
maksimum wydobycia 
ropy, z każdym rokiem 
będziemy mieli jej 
mniej niż w roku 
poprzednim.



Niższy komfort życia

A gdy to nastąpi, 
nasze wnuki będą 
musiały nauczyć się 
jak żyć z przestarzałą 
i stale pogarszającą 
się infrastrukturą.

Będą doświadczać 
życia, którego 
standard będzie 
pogarszał się 
z każdym rokiem.



End to growth

Istnieje także wyraźne 
zagrożenie, że koniec 
wzrostu konsumpcji 
zniszczy naszą delikatną, 
zależną od wzrostu 
gospodarkę. 

Jeśli tak się stanie, 
może to doprowadzić 
do chaosu i dezintegracji 
w społeczeństwie.



Zaginione 
cywilizacje

Wiele starożytnych 
cywilizacji upadło, 
ponieważ ludzie 
przekroczyli pojemność 
środowiska, w którym 
przyszło im żyć.

Nasza cywilizacja 
technologiczna także 
nie jest odporna na 
taką ewentualność.

Cywilizacja Majów: “The Collapse of Complex Societies”, Josep A. Tainter



Przywilej Natury

Odkąd nasza populacja 
przekroczyła pojemność 
środowiskową Ziemi, Matka 
Natura może skorzystać 
ze swego przywileju 
i przetrzebić nadwyżkę 
populacji.

Zazwyczaj oddaje 
z nawiązką i tnie wielkość 
niepokornej populacji 
grubo poniżej poziomu 
pojemności środowiska.



Granice rozwoju

Niedługo, gdy osiągniemy 
„oil peak”, populacja ludzka 
będzie musiała stawić czoła 
granicom wzrostu – lub może 
bardziej adekwatnie - zderzyć 
się z nimi czołowo.

Wtedy też Matka Natura użyje 
jednej ze swoich sztuczek, 
by zdziesiątkować ludzi, którzy 
naiwnie myśleli, że uda im się 
ją przechytrzyć za pomocą 
technologii.



Głód Jednym ze sposobów, 
z których na pewno skorzysta 
Matka Natura, będzie ukaranie 
ludzi głodem. 

Nie może stworzyć dla nas 
większych ilości ropy, 
przynajmniej nie na tyle 
szybko, by mogło to nas ocalić. 

Po prostu usiądzie i będzie 
obserwować, jak walczymy, 
by wyżywić się bez pomocy 
tego wszystkiego, co dawała 
nam ropa, tylko w oparciu 
o glebę, którą pozbawiliśmy 
próchnicy, wilgoci i minerałów. 



Choroby

Nie będzie miała 
najmniejszych skrupułów, 
by zmienić formę jednego 
ze swych niezliczonych 
wirusów na taką, która 
będzie śmiertelna dla ludzi.

My, ludzie, wręcz 
wyręczymy ją w części 
pracy, rozprzestrzeniając 
wirus po całym świecie 
i we wszystkich miastach 
za pomocą samolotów, 
autobusów i metra.



Agresja i przestępczość

Na koniec Matka Natura 
sprawi, że ludzie zaczną się 
wzajemnie zabijać, gdy 
tylko agresja, którą mamy 
zakodowaną w genach, 
uwolni się z pęt norm 
społecznych. 

W końcu zaszczepiała 
w nas potencjalną zdolność 
do przemocy przez setki 
tysięcy lat ewolucji.



W całej tej anarchii, 
która prawdopodobnie 
zapanuje nad 
światem, Kanada ma 
potencjał, by pozostać 
wyspą rozsądku 
i bezpieczeństwa.



Uratujmy nasz kawałek świata.

Teraz, gdy mamy 
świadomość tego, 
co się wokół dzieje, 
jesteśmy w lepszej 
sytuacji, by podjąć 
trudne decyzje, 
które są niezbędne.

Uczyńmy z Kanady 
„strefę 
bezpieczeństwa”.



Te 
dzieciaki 
na nas 
liczą.



Teraz będziesz w stanie docenić mądrość tego człowieka:

Energia i społeczeństwo – Historyczne korzenie zrozumienia

“Prawa wyrażające zależność między energią a materią są niezwykle 
ważne nie tylko w naukach ścisłych. Ich wagę widać na pierwszym 
miejscu… we wszystkich śladach ludzkich doświadczeń i kontrolują one 
wszystko, aż po rozkwity i upadki kolejnych systemów politycznych, 
wolność i niewolę narodów, ruchy handlowe i przemysłowe, źródło 
bogactwa i biedy oraz ogólnego fizycznego dobrobytu ras. 
To wszystko było zbyt niedoskonale rozpoznawane w przeszłości, i nie 
ma dla nas żadnego wytłumaczenia, zwłaszcza teraz, gdy te prawa 
fizyki zostały włączone do naszego codziennego sposobu myślenia, by 
zniechęcały nas do rozważania w pierwszej kolejności kwestii 
związanych z przyszłością.”

Frederick Soddy, Matter and Energy, 1912; Laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie Chemii, 1921



Zachęcam Cię do poważniejszego zagłębienia 
się w tę tematykę i do sprawienia, by twoi 
znajomi byli świadomi tego, jak ważne jest 
przygotowanie swego kraju do „oil peak”.

Pierwszą książką, którą mogę Ci polecić, jest: 
“The Party’s Over” Richarda Heinberg’a

Na mojej stronie internetowej opublikowałem 
listę dobrych książek na ten temat. 

Proszę, sprawdź je.


