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„Rok 2020 był drugim najcieplejszym rokiem od poczat̨ku regular-
nych pomiarów instrumentalnych na ziemiach polskich. Cieplejszy był
jedynie rok 2019” – czytamy w raporcie „Klimat Polski 2020” opubli-
kowanym 16 lutego 2021 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.

Ano,my tu gadu-gadu, a katastrofa klimatyczna sobie powoli kroczy. Prze-
cież mieliśmy dwa tygodnie mrozów w zimie (szok!), wiec̨ o czym ci lewaccy
naukowcy gadaja?̨

W sprawach klimatu jestem umiarkowanym pesymista.̨ Tzn. uważam, że
ludzkość nie zdaż̨y sie ̨ogarnać̨ na czas. Naukowcy moga ̨sobie peplać ile wle-
zie, ale my mamy ważniejsze problemy. To jak z pandemia.̨ Co roku co naj-
mniej czytałem ostrzeżenie w tym czy innym tekście popularnonaukowym,
że czeka nas pandemia i że prawdopodobnie może powstać w podobny spo-
sób jak pierwsza odmiana SARS. No i to sie ̨ stało, ale czy ktokolwiek poza kil-
koma naukowcami i czytelnikami tego rodzaju tekstów sie ̨ przejał̨? Na pew-
no nie politycy, bo oni specjalizuja ̨ sie ̨ w karmieniu ludzi złudzeniami. Za
dużo było interesów do stracenia i zbyt kosztowne były ewentualne środki
zabezpieczajac̨e, żeby zapobiec niemal pewnej pandemii.

W przypadku katastrofy klimatycznej jeszcze bardziej to jest pewne, że
w obecnym systemie polityczno-gospodarczym nie ma szans na to, żebyśmy
zdaż̨yli wprowadzić tak radykalne zmiany, żeby nie dojść do punktu bez po-
wrotu. To jest do momentu, w którym już bez znaczenia bed̨zie co zrobimy,
bo katastrofa klimatyczna bed̨zie sie ̨rozkrec̨ać już dziek̨i „naped̨owi własne-
mu”. Teraz owiele wiek̨szemajat̨ki i interesy byłyby do stracenia, gdyby pró-
bować realnie zapobiec katastrofie i setkom milionów ofiar.

SARS-CoV jest tylko przygrywka.̨ Możemy obserwować reakcje rzad̨ów,
kapitału. Każdy ciag̨nie w swoja ̨strone,̨ nikt nie reagował dostatecznie wcze-
śnie, a teraz oczywiście kapitał na tym chce zbić majat̨ek. To samo jest w
przypadku katastrofy klimatycznej. Politycy pitola ̨ bzdety i mamia ̨ ludzi, a
kapitał chce opchnać̨ swoje technologie jak najdrożej.

Tymczasem jak kiedyś nie dało sie ̨mówić o nazizmie bez mówienia o kapi-
talizmie, tak teraz nie można mówić o klimacie bez mówienia o kapitalizmie
(czy jak wolicie o całym, globalnym systemie polityczno-ekonomicznym).

Można bez końca spierać sie ̨ o szczegóły, ale fakt jest prosty. Zostało nam
już naprawde ̨ niewiele czasu zanim dojdziemy do granicy bez powrotu. Aby
w ogóle mówić o szansie powstrzymania globalnej katastrofy musielibyśmy
zaczać̨ na poważnie i szybko rozważać radykalna ̨ zmiane ̨ gospodarcza ̨
i polityczna.̨ Zmiane ̨ sposobu produkcji przede wszystkim, dystrybucji
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i konsumpcji. Przejść raczej na system zdecentralizowanego zielonego
socjalizmu wolnościowego (w którejkolwiek z odmian tego nurtu). Ale
komu sie ̨ taka zmiana opłaca? Wielkiemu biznesowi, który na takiej trans-
formacji wszystko by stracił? Kontrolowanym przez biznes konglomeratom
medialnym? Bed̨a ̨ wam opowiadać bajki, że jakiś Gates uratuje świat, albo
jakieś pojedyncze rozwiaz̨anie coś zmieni.

I tak sobie bed̨ziemy dryfować i trwonić ostatnie lata. Nie zdaż̨ymy. Ale
czy należy porzucić jakak̨olwiek działalność w tej sprawie? Nie. Uważam, że
po pierwsze i tak należy mówić o tym głośno i proponować alternatywy. Po
drugie organizować sie ̨ tak jakbyśmy chcieli, żeby świat wyglad̨ał „po kata-
strofie”, bo prawdopodobnie nie wszyscy ludzie wygina.̨

Zmiana jak zwykle zostaniewymuszonana ludzkości przez „real”, tenmur
rzeczywistości o którym pisze ̨ czasem w który sie ̨władujemy. Wtedy, ci któ-
rzy przetrwaja,̨ bed̨a ̨ szukać innych rozwiaz̨ań i ktoś musi te rozwiaz̨ania
zaproponować. Bo oczywiście jak zawsze bed̨a ̨ zwolennicy takich koncepcji,
w których należy brać te resztki ludzi za twarz i mamić ich np. opowieściami,
że za katastrofe ̨odpowiadało „grzeszne życie” i „odwrócenie sie”̨ od tego czy
innego boga. A oni znaja ̨odpowiedź na wszystkie pytania i trzeba powierzyć
im władze.̨

Po katastrofie (czy raczej w trakcie jej trwania, bo to przecież jest proces
powolnego rozpadu świata jaki znamy) nowa ̨ rzeczywistość budować bed̨a ̨
najlepiej zorganizowani. Dlatego też jest ważne co robimy i jak myślimy te-
raz. Od tego zawsze zależy przyszłość. A jeśli coś było „grzeszne” to na pewno
obecny system, który ludzkość zaprowadził na skraj zagłady. Do sytuacji w
której w ogóle musimy takie dramaty rozważać.
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