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Ogłupić, żeby złupić

Mity energetycznej rządowej kampanii informacyjno-edukacyjnej

Rezultatem  kłamstw energetycznych, klimatycznych, ekonomicznych i ekologicznych stały się
atomowe,  łupkowe  i  klimatyczne  (o  rzekomej  konieczności  zatłaczania   skroplonego  dwutlenku
węgla)  niedorzeczne  mity  energetycznej  mitologii  dotychczasowej   rządowej  ogólnopolskiej
energetycznej kampanii informacyjno-edukacyjnej:

o mit, że nie istnieją obecnie wysokie, wysokowydajne, czyste ekologicznie i bezpieczne
technologie energetyczne, oparte głównie na źródłach energii odnawialnej,  których
zastosowanie całkowicie eliminuje potrzebę zastosowania absurdalnie ekonomicznie
nonsensownych i w warunkach polskiej geoprzyrody niedorzecznych, technologicznie
przestarzałych, koszmarnie (Fukushima) ekologicznie kosztownych i niebezpiecznych
technologii  źródeł energii  nieodnawialnej:  rozszczepienia atomowego i  chemiczno-
hydraulicznego  szczelinowania  skał  łupkowych,  a  także  zatłaczania  skroplonego
dwutlenku węgla

o mit  technologicznego  postępu,  wynikającego  z  zastosowania  absurdalnie  w
warunkach  polskiej  geoprzyrody  niedorzecznych,  technologicznie  przestarzałych,
technologii  rozszczepienia  atomowego  i  chemiczno-hydraulicznego  szczelinowania
skał łupkowych oraz zatłaczania sprężonych spalin, głównie dwutlenku węgla

o mit  wysokich  kosztów  energetyki  źródeł  energii  odnawialnej  w  porównaniu  z
kosztami energetyki  źródeł  energii  nieodnawialnej;  jest  akurat odwrotnie – koszty
energetyki  źródeł  energii  nieodnawialnej  przewyższają  wielokrotnie  koszty
zastosowania energetyki źródeł energii odnawialnej

o mit  ekonomicznych  korzyści,  wynikających  z  zastosowania  ekonomicznie
nonsensownych  i  w  warunkach  polskiej  geoprzyrody  niedorzecznych  technologii
rozszczepienia  atomowego  i  chemiczno-hydraulicznego  szczelinowania  skał
łupkowych oraz zatłaczania sprężonych spalin, głównie dwutlenku węgla

o mit  ekologicznego  bezpieczeństwa  planety  Ziemi,  jej  klimatu  i  jej  mieszkańców,
wynikającego  z  zastosowania  koszmarnie  (Fukushima)  ekologicznie  kosztownych  i
niebezpiecznych technologii rozszczepienia atomowego i chemiczno-hydraulicznego
szczelinowania  skał  łupkowych  oraz  zatłaczania  sprężonych  spalin,  głównie
dwutlenku węgla

o mit bezpieczeństwa terrorystycznego (wielopiętrowe elektroniczne zabezpieczenia są
rajem w cyberprzestrzeni dla cybernetycznego terroryzmu)

o mit „świeczki” zamiast „żarówki”
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o mit   „winy człowieka a  nie  technologii” przy  katastrofach i  awariach ekologicznie
brudnych  technologii   energetycznych,  jako  argument  „za” a  nie  „przeciw”
(technologie są niewinne tylko ułomny człowiek jest winny)

o mit  kompetencji i braku zagrożenia ze strony rzekomego utytułowanego autorytetu
– najemnika, rzecznika, propagandysty, agitatora i akwizytora koncernu atomowego i
łupkowego 

o mit  ekonomicznych i  ekologicznych korzyści  wskutek przeobrażenia  gigantycznego
podziemnego  geo-energetycznego  i   geo-balneologicznego  leczniczego  morza
gorących  wód geotermalnych  –  skarbu  planety  Ziemi  na  polskim terytorium –  w
gigantyczny magazyn odpadów technologicznych (radioaktywnych i chemicznych) dla
wszystkich  wymienionych  wyżej  koszmarnie  brudnych  ekologicznie  technologii
mamonalnej  koncernowej  cywilizacji  rabunku  i  śmierci  dla  potrzeb  całej
skorumpowanej Europy

o mit  beztalentnych  ignorantów  o  rzekomo  zbyt  małej  mocy  energetycznej  źródeł
odnawialnych w Polsce dla potrzeb polskiej gospodarki

o mit beztalentnych ignorantów o zbyt niskiej temperaturze wód geotermalnych dla
uzyskania  wysokich  sprawności  energetycznych  elektrociepłowni   wodnych
(geotermalnych)

o mit  beztalentnych  ignorantów,  że  nie  można  rozproszonych  źródeł  energii
odnawialnej  połączyć  w  jeden  niezwykle  sprawny,  energetycznie  zwarty  blok
energetyczny  o  bardzo  dużej  mocy  dla  potrzeb  polskiej  gospodarki,  pod  każdym
względem:  technologicznym,  ekonomicznym,  ekologicznym  oraz  bezpieczeństwa,
przewyższający technologicznie  przestarzałą,  koszmarnie ekologicznie kosztowną i
niebezpieczną,  ekonomicznie  absurdalną  i  w  warunkach  polskich  niedorzeczną
technologię rozszczepienia atomowego oraz chemiczną technologię wydobycia gazu
łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania

o mit beztalentnych ignorantów o zbyt małej energetycznej mocy  wielkiej energetyki
rozproszonej  w  postaci  wielkich  rozproszonych  bloków  energetycznych,
produkujących  energię  elektryczną  oraz  cieplną  w  oparciu  o  źródła  energii
odnawialnej  w systemach skojarzonych (rozproszona  energetyka to  nie  tylko tzw.
mała rozproszona energetyka)

(Gdańsk, grudzień 2011 r.) mgr inż. Wiesław Janiszewski
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