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Era postwęglowodorowa  
 

„W obliczu wyczerpania się ostatnich złóŜ ropy naftowej na Bliskim 
Wschodzie, oraz rosnących kosztów i braku wymiernych efektów prowadzonych 
działań, uwaŜam iŜ bezcelowym jest prowadzenie dalszej wojny z tzw. „Arabską 
Koalicją Naftową”. Nawet czynione w ostatnich tygodniach postępy na froncie nie są 
w stanie poprawić naszej, krytycznej sytuacji zaopatrzenia w ropę. Zbędnymi są nam 
saudyjskie pola naftowe skoro zostały juŜ osuszone.  

Jestem przekonany, iŜ Unia Europejska powinna skupić się na opanowaniu 
sytuacji wewnętrznej, katastrofalnych niedoborów surowcowych dla przemysłu, braku 
zaopatrzenia ludności w podstawowe produkty, gigantycznych problemów z 
komunikacją. Obecna sytuacja rodzi liczne niepokoje, wiele europejskich miast 
zostało opanowanych przez rebeliantów. Nawet zdecydowane działania wojskowe 
często nie są w stanie zapewnić spokoju w wielu innych miastach naszej wspólnoty. 
Tylko w samej Warszawie i tylko wczoraj zginęło w starciach około 20 osób zarówno 
z sił porządkowych jak i spośród cywili.  

Musimy przyznać sami przed sobą Ŝe ludzkość nie radzi sobie z zaistniałą 
sytuacją, nie spodziewaliśmy się, Ŝe siła napędowa naszej cywilizacji wyczerpie się 
tak nagle. Nie zdąŜyliśmy do końca przestawić naszych gospodarek na alternatywne 
rozwiązania.  

Dzięki prawie 100% wykorzystaniu surowców wtórnych dysponujemy co 
prawda pewnymi zasobami surowców dla przemysłu (metale, szkło, wiele tworzyw 
sztucznych), dzięki sieci nowych elektrowni opartych na fuzji jądrowej całkiem dobrze 
radzimy sobie z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ale cóŜ z tego gdy praktycznie 
nie istnieje transport drogowy, zamarł ruch lotniczy. Na co nam dziś miliony aut 
hybrydowych, w które tak chętnie inwestowaliśmy? Nasza dzisiejsza technologia w 
dziedzinie akumulatorów jest prawie na poziomie z początku wieku, auta z napędem 
elektrycznym, tak dziś popularne,nie nadają się do niczego wiecej jak na podróŜ do 
supermarketu i z powrotem. Zbyt poźno, na powaŜnie, zainteresowaliśmy się 
wodorem, to zupełnie niezaleŜne od węglowodorów paliwo jest uŜywane tylko w 
kilkudziesięciu modelach, bardzo drogich aut. Czas pokazał jak wielkim błędem było 
nasze zapatrznie w produkcję biopaliw, czego jedynym realnym skutkiem są 
problemy z zaopatrzeniem ludności w niespotykanie drogą Ŝywność. Miejmy 
nadzieję, Ŝe skutecznym rozwiązaniem problemów z transportem będzie 
opracowanie mikroogiw termojądrowych które zapowiada, juŜ niebawem, konsorcjum 
Euratom. 

Przed nami ogrom pracy, tym trudniejszej Ŝe na ulicach naszych miast trwają 
regularne walki, pozbawieni jesteśmy transportu lotniczego, ilość atomowych okrętów 
transoceanicznych równieŜ jest dalece niewystarczająca. Dodatkowo skazani 
jesteśmy na korzystanie prawie wyłącznie z surowców wtórnych (w schyłkowej fazie 
jest równieŜ wydobycie konkrecji polimetalicznych z den oceanicznych). 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze zaniedbania, błędy i problemy apeluję do Pana 
Prezydenta o jak najszybsze zaprzestanie działań wojennych na Bliskim Wschodzie, 
niepotrzebnie obciąŜających naszą i tak wysoce niewydolną gospodarkę. Mam 
nadzieję, iŜ nowy, 2073, rok będzie czasem zaprzestania walk i pręŜnej odbudowy 
gospodarki.” 
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Po podyktowaniu listu prezydent wysłał go, uzupełnionego o automatyczny 
nagłówek, bezpośrednio do kancelarii prezydenta Wspólnoty Europejskiej. A potem 
pomyślał o kawie, która po chwili juŜ się parzyła w ekspresie sprzęŜonym z 
centralnym komputerem. 

 


