
CZAD  I SMRODZENIE  czyli 
BREDNIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA  WĘGLEM
Czego  to unijni decydenci nie zrobią ,żeby  nas  ograbić  poprzez  kary  za  rzekomo
zepsute  powietrze  w Polsce,  które  ma być  wynikiem  opalania  węglem  domów  i
mieszkań?     Nawet  produkują  fałszywe  artykuły  i  fałszywe  dane  o  tym, że  Polska  niedługo
się  zadusi  od    tych smrodów   węglowych , że  Kraków  padnie  pod  naporem  pyłów  i wydalin,
oraz, że  aż  45  tysięcy ludzi w Polsce  co roku  umiera z  tego  powodu  !   No, nie  wiedzą
chyba,że w  Polsce  przedwojennej  czyli  przez  tysiąc  lat  i dłużej, a i także w  Polsce powojennej
po r oku  1945, do czasu  instalacji  grzewczych w  blokowiskach,  miliony  ludzi     stosowało
węgiel w  mieszkaniach,  domach i  gospodarstwach   i  jakoś  od tego smrodu  nie popadali. Czy
powietrze w  Polsce  przedwojennej  albo  powojennej  było  czyściejsze  od  powietrza w  roku
2015  ? A   może  chodzi  o  to, żeby   jakaś  mafia  paliwowa  dobrze  zarobiła  na    paliwie?  
Pewnie, że  dla wygody  lepiej  mieć  kaloryfer  w pokoju zamiast  nosić wiadra z  węglem,  ale
grzanie  brykietem  chyba  już  tak  nie  szkodzi ,    jak   smrodzenie  takimi fałszywymi danymi,
które  mają  nabić  kabzę  jakimś  firmom i  ich zarządom ? Smog  to co innego  dlaczego więc,
rządy    nie  kazały ludziom  kupować  wyłączenie  paliwa  eko, które jest nieszkodliwe zamiast
benzyny  ołowiowej ,która jest przyczyną globalnego ocieplenia ? 

PROPAGANDA SMOGU 
Smog (ang.smog) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: 
znacznego zamglenia  (patrz  New Word Order  oraz  Proroctwa)   i bezwietrznej pogody. 
Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła). 
Wchodzące  w  skład  smogu  szkodliwe  związki  chemiczne,  pyły  i  znaczna  wilgotność  stanowią
zagrożenie dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady,
a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż
układu krwionośnego.
Ale  o tym,że  smog  ten  powoduje  ropa naftowa jakoś  mowy nie ma !  
 Bo wymaga to  kupowania  paliwa  ekologicznego  co spowoduje straty  dla  producentów  ropy
naftowej .
 Smog powoduje  także  zmniejszenie  masy urodzeniowej  noworodka,  zwiększa  zapadalność  na
nowotwory  oraz  przewlekłą  obturacyjną  chorobę  płuc  (POChP),  jak  i  zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.
Powoduje także  znaczne ilości  kurzu w   domach i mieszkaniach .

Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do średnicy 2,5 mikrometra
– PM2.5)  każdy wzrost  gęstości  pyłu o 5 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka
śmierci  z  przyczyn  naturalnych  aż  o  7  procent.  Oddychanie  przez  kobietę  ciężarną  powietrzem
zanieczyszczonym PM2.5 koreluje się także z występowaniem autyzmu.
W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one zauważalny i
dobrze udowodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności  na raka płuc.  Według szacunków
WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem
powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób.Ze względu na miejsce i  warunki powstawania oraz
skład chemiczny możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu

smog londyński, w skład którego wchodzą: tlenek siarki(IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz
trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji
temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.
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smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) – powstaje przede wszystkim
w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Skład: tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory. 
Związki te ulegają później reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają: PAN (azotan
nadtlenoacetylu), aldehydy oraz ozon.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym
stężeniu pyłu PM2.5 znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce są
kolejno:  Żywiec,  Pszczyna,  Rybnik,  Wodzisław  Śląski,  Opoczno,  Sucha  Beskidzka,  Godów,
Kraków, Skawina i  Nowy Sącz.  Po zamontowaniu monitoringu zapylenia miast,  do najbardziej
zanieczyszczonych zaliczają się także Gliwice oraz Zabrze. 
W  większości  tych  miejscowości  smog  powodowany  jest  tzw.  niską  emisją  (znaczne
nagromadzenie emitorów o wysokości  do 40 metrów nad poziom gruntu,  w miejscach o dużej
gęstości zabudowy, na małej powierzchni). 

W styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza.
Normy pyłów PM10 i  PM2,5 zostały  przekroczone nawet  o ponad 3000%. Według Głównego
Inspektora  Sanitarnego  poziomy  alarmowe  (300  mikrogramów  na  metr  sześcienny,  kiedy  to
samorządy  powinny  podjąć  specjalne  doraźne  działania)  przekroczone  zostały  w  Radomsku,
Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim. Z kolei w Warszawie stężenie pyłu
PM 10 przekroczyło 200 mikrogramów na metr sześcienny.

Kraków doczekał się swojej ustawy antysmogowej (w całej małopolsce obowiązuje od lipca 2017r.)
dzięki  czemu  problemy  ze  smogiem  powinny  przestać  doskwierać  mieszkańcom.  W uchwale
antysmogowej nie  ma zakazu używania węgla.  Od 1 lipca tego roku zabronione będzie jednak
korzystanie z paliw niskiej jakości, m.in. mułów i drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Nowo
instalowane kotły  i  kominki  będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu,  zgodnie z  którymi
kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³
pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 r. kotły, które nie
spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE.

Ale są  filtry węglowe - dlaczego nie są  stosowane  tylko  propaganda o  szkodliwości  węgla
organicznego który   by  stosowany  tysiące  lat  i  jakoś  nie   był  szkodliwy?  Węgiel  aktywny
wykorzystuje się zarówno w rozwiązaniach domowych oraz w przemysłowych. 
Filtry węglowe usuwają chlor i jego pochodne.

Zalety węgla aktywnego
Dodatkowym atutem węgla aktywnego jest prostota jego uzyskania. Węgiel aktywny otrzymywany
jest z drewna i organicznych odpadów (nawet pestek śliwek). Początkowe właściwości filtracyjne
substancji można odzyskać w procesie regeneracji. Jednak w warunkach domowych (szczególnie
filtrów narurowych) nie opłaca się regenerować wkładów węglowych. Warto po prostu po roku
wymienić wkład na nowy.

Cechy węgla aktywnego
Szczególnie ważną cechą węgla aktywnego (GAC Granular Activated Carbon) zawartego w filtrach
węglowych  jest  duża  powierzchnia  (chłonność)  w  przeliczeniu  na  masę.  Dla  zobrazowania
ogromnych możliwości filtracji można przyjąć, że 250g węgla aktywnego ma 50m2 powierzchni
(przeciętny filtr kuchenny posiada wkłady o zawartości węgla 500g). Nie ma więc co się dziwić, że
węgiel aktywny jest tak chętnie stosowany jako adsorbent tysiąca różnych zanieczyszczeń.
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                            Kłamstwa na temat benzyny bezołowiowej                         
Określenia  "bezołowiowa"  i "ołowiowa"  (w  Polsce  benzynę  ołowiową  nazywa  się  potocznie
"etyliną" i tą  nazwą będziemy się  posługiwali  w dalszej  części  tego artykułu -  przyp.  tłum.)  są
bardzo  mylące.  Sugerują  one  bowiem,  jakoby  etylina  była  zanieczyszczona  czymś  bardzo
paskudnym, to znaczy ołowiem, zaś benzyna "bezołowiowa" była nieskazitelnie czysta. To prawda,
że etylina zawiera ołów, który rzeczywiście nie należy do zdrowych substancji, zaś świadomość, że
wydobywa się on z rur wydechowych milionów samochodów, nie daje powodów do zadowolenia.
Jak się jednak okazuje, benzyna bezołowiowa jest substancją o znacznie gorszych właściwościach.
Ale zacznijmy od początku.

Kiedy po raz pierwszy skonstruowano silnik z komorą wewnętrznego spalania przeznaczony do
pojazdu, który nosił wówczas nazwę "automobilu" był on napędzany substancją zwaną "spirytusem
silnikowym".  Według  dzisiejszych  kryteriów ów "spirytus  silnikowy"  był  wyjątkowo czystym
paliwem i jeśli był właściwie spalany, głównymi składnikami spalin były para wodna, dwutlenek
węgla  i śladowe ilości  czterowartościowego  węgla.  Stosowanie  tego  paliwa  wiązało  się  jednak
z dwoma poważnymi problemami.

Po pierwsze  i najważniejsze,  był  to  produkt  bardzo czysty,  z czym wiązały  się  wysokie  koszty
rafinacji,  których wytwarzające go firmy wcale nie  miały ochoty ponosić bądź też uważały,  że
mogą  one  sprawić,  iż  cena  paliwa  będzie  zbyt  wysoka,  aby  automobil  mógł  stać  się  czymś
powszechnie dostępnym.

Po  drugie,  pierwsze  komory  spalania  miały  w porównaniu  z dzisiejszymi  bardzo  niski  stopień
sprężania. Wraz ze wzrostem tempa produkcji samochodów oraz wzrostem mocy silników, w jakie
je wyposażano, wzrastał stopień sprężania, gdyż był to jeden z najprostszych sposobów zwiększenia
mocy silnika bez konieczności zwiększania jego pojemności.

Te dwa problemy współistniały ze sobą przez pewien czas, dopóki nie skonstruowano silnika V-8.
Z jednej  strony  paliwa  stawały  się  coraz  gorzej  oczyszczone,  czyli  bardziej  zanieczyszczone
składnikami, które zmniejszały wydajność silnika, z drugiej zaś konstruowano jednostki napędowe
o coraz większym stopniu sprężania, co zmuszało do produkowania paliwa o dokładnie określonych
parametrach. Wraz z pojawieniem się silników wysokoprężnych osiągnięto stan, w którym silniki
nie chciały pracować na paliwie dostarczanym przez rafinerie. Pracujący pod obciążeniem silnik
przejawiał  coś,  co  określono  mianem  "pinging"  (przedwczesny  zapłon).  Istota  tego  zjawiska
polegała  na  tym,  że  mieszanka  paliwowo-powietrzna  -  w wyniku  zwiększonego  sprężania  -
wybuchała przed czasem, co wywoływało nierówną pracę silnika, jego gaśnięcie przy pokonywaniu
wzniesień oraz wiele innych niekorzystnych objawów.

Lista  możliwych  rozwiązań  tego problemu była  bardzo krótka.  Producenci  samochodów mogli
wrócić do silników o niskim stopniu sprężania a rafinerie do produkowania wysoko oczyszczonego
paliwa lub należało znaleźć coś, co po dodaniu do paliwa likwidowałoby zjawisko przedwczesnego
zapłonu.

Pierwsza możliwość była nie do zaakceptowania przez producentów samochodów, którzy już od lat
przyjęli  strategię  rynkową  opartą  na  dostarczaniu  coraz  mocniejszych  silników.  Nikt  nie  był
przygotowany na podjęcie ryzyka związanego z produkcją mniej wydajnych, słabszych od tych,
które oferowano wcześniej, silników.

Druga  możliwość  była  nie  do  zaakceptowania  przez  rafinerie.  Doprowadziły  one  do  perfekcji
technologię  produkcji  paliwa  o niewielkim stopniu  oczyszczenia po  tak  niskich  kosztach  i w
takich ilościach, że były one na najlepszej drodze do stania się najbogatszymi i najpotężniejszymi
przedsiębiorstwami na naszej planecie. 
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Rafinerie nie miały najmniejszego zamiaru zwiększać kosztów wytwarzania swojego produktu, a co
za tym idzie zniechęcania ludzi do "zalet" i "korzyści" płynących z posiadania własnego 
samochodu.

Trzecia możliwość była jedyną możliwą do zaakceptowania. Należało jedynie znaleźć coś, co 
dałoby się wytwarzać niskim kosztem i po dodaniu do benzyny zapobiegałoby przedwczesnemu 
zapłonowi w warunkach wysokiego sprężania. Okazało się, że takie własności posiada zwykły ołów
- w ten sposób narodziła się etylina.

W  latach  sześćdziesiątych  wysokogatunkowa  ropa  naftowa charakteryzująca  się  niską
zawartością siarki i azotu stała się tak dużą rzadkością, że za jej dostawy płacono premiowe ceny.
Ten rodzaj ropy naftowej był najbardziej  poszukiwany przez producentów benzyny,  a to z tego
względu, że usuwanie zanieczyszczeń do poziomu możliwego do zaakceptowania jest procesem
trudnym  i kosztownym.  Rafinerie  przetwarzały  coraz  większe  ilości  tańszej  ropy  naftowej
zawierającej duże ilości siarki i azotu bez zmiany procesu technologicznego, co doprowadziło do
jeszcze  większej emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu.  Ludzie zaczęli narzekać nie tylko na
zanieczyszczenie środowiska, ale jeszcze bardziej na okropny smród. Chmury smogu unoszące się
nad większymi miastami Ameryki i Australii wcale nie były, jak sądzi większość ludzi, wynikiem
bardzo dużej ilości samochodów na drogach, choć oczywiście był to czynnik znaczący. Głównym
powodem był jednak olbrzymi wzrost ilości tlenków siarki i azotu w spalinach, który był wynikiem
rosnącej ilości zanieczyszczeń w samych paliwach. Firmy zajmujące się wydobyciem i przeróbką
ropy naftowej ponownie stanęły przed dylematem: oczyszczać swoje produkty, czy znaleźć inne
rozwiązanie nie powodujące zmniejszenia zysków.

Teorie  chemiczne  oraz  praktyczne  zasady  konwersji  katalitycznej znane  są  od  lat.  Koncerny
naftowe od dawna wiedziały, że mogą zastosować te procesy do dalszego oczyszczania produktów
powstających  w wyniku  przeróbki  ropy  naftowej.  Oznaczałoby  to  jednak  konieczność
gruntownych  modernizacji  rafinerii.  W tej  sytuacji  uznały,  że  znacznie  lepiej  byłoby,  gdyby te
koszty udało się scedować na kogoś innego. A jeszcze lepiej, gdyby udało się znaleźć kogoś, kto
zgodziłby się ponieść wszelkie koszty wynikające z emitowania wspomnianych tlenków.

W latach pięćdziesiątych podjęto znaczne wysiłki mające na celu  utylizację CO2 pochodzącego

z takich urządzeń, jak  elektrownie węglowe i olejowe próbując wykorzystać go do zwiększenia
produkcji  roślinnej.  Wysiłki  te  zakończyły  się  niepowodzeniem  z powodu  bardzo  szkodliwego
wpływu innych zanieczyszczeń obecnych w spalinach. Chodziło tu głównie o te same związki, a
mianowicie tlenki siarki i azotu. W czasie prowadzenia doświadczeń odkryto, że przepuszczanie
spalin przez filtr platynowy powoduje katalityczne przekształcenie tlenków w inne związki,
których przedostawaniu się do szklarni produkujących żywność można było zapobiec.  W owym
czasie metoda ta była ekonomicznie nieuzasadniona, ponieważ platynowe konwertory są bardzo
drogie, szybko się zużywają i wymagają częstej wymiany. Był jeszcze dodatkowy problem. Otóż
końcowe produkty tej katalizy były w wielu wypadkach dużo szkodliwsze od pierwotnych tlenków.
Wiedza o tym pozostawała bezużyteczna przez kilka dziesięcioleci.

WIELKI KANT

W końcu chmury tlenków siarki i azotu, znane bardziej pod nazwą "smogu" stały się do tego 
stopnia nieznośne, że "opinia publiczna" zmusiła amerykańską legislaturę do poszukiwania 
rozwiązania. Oczywiście zaczęto od koncernów naftowych, które głośno i oczywiście kłamliwie 
twierdziły, że ten problem jest rezultatem "zbyt dużej ilości samochodów".

- Istnieją tylko dwa rozwiązania - twierdzili przedstawiciele koncernów. - Należy ograniczyć liczbę 
samochodów albo wyposażyć je w coś, co "zneutralizowałoby" szkodliwe spaliny i ograniczyło ich 
emisję.- Czy coś takiego jest możliwe? - spytali twórcy prawa.
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-  Oczywiście! - oświadczyły koncerny naftowe. -  Jest coś takiego jak "katalityczne konwertory",
które można włożyć do układu wydechowego każdego samochodu.

Twórcy prawa stwarzali wprawdzie pozory, że zajmują się tym problemem, lecz w rzeczywistości
nie  mieli  zamiaru  ingerować  w prawo ludzi  do  jeżdżenia  własnym samochodem.  Uważano,  że
ingerowanie  w to byłoby politycznym samobójstwem, zwłaszcza że  pod ręką nie  było żadnego
alternatywnego  rozwiązania  w stosunku  do  konwertorów.  Nie  mieli  też  ochoty  wysłuchiwać
różnego rodzaju "ekstremistów", którzy usiłowali wyjaśnić im, że cały ten problem wynika przede
wszystkim z rodzaju ropy i że jedynym rozwiązaniem na dłuższą metę jest zmuszenie koncernów
naftowych  do  oczyszczania  swoich  produktów.  Rzecz  w tym,  że  wkład  tego  rodzaju  ludzi  do
kampanii  wyborczych  jest  oczywiście  znikomy,  podczas  gdy  towarzystwa  naftowe  potrafią
przeznaczyć na ten cel miliony dolarów.

Tak więc firmom naftowym pozostał tylko jeden problem do rozwiązania. Chodziło o to, że chociaż
platyna nie  wchodziła  w związki  z produktami  spalania  benzyny,  chętnie  wchodziła  w związki
z ołowiem,  i to  do  tego  stopnia,  że  spalenie  jednego  pełnego  baku  benzyny  ołowiowej
w samochodzie wyposażonym w katalityczny konwertor doprowadzało go do stanu kompletnego
zużycia.  (Z  tego  właśnie  powodu  istnieje  oficjalny  zakaz  napełniania  baku  samochodu
przeznaczonego do jazdy na benzynie "bezołowiowej" etyliną).

Kłopot polegał na tym, że koncerny naftowe nie mogły zaprzestać dodawania ołowiu do benzyny,
ponieważ  pierwotna  przyczyna  jego  obecności  w benzynie  -  wyeliminowanie  przedwczesnego
zapłonu - wciąż istniała. Istniały wprawdzie alternatywne dodatki, które można było zastosować,
lecz miały one tę wadę, że były źródłem powstawania związków znacznie szkodliwszych od tych,
których źródłem był  ołów.  Po dodatniej  stronie ich zastosowania można było zapisać to,  że te
szkodliwe związki dawało się odfiltrować przy pomocy katalitycznych konwertorów.

Należało więc przeprowadzić kampanię, której celem byłoby przekonanie ludzi, że etylina stanowi
śmiertelne zagrożenie dla środowiska i że jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie jej używania
i zastąpienie  jej  benzyną  "bezołowiową"  przy  jednoczesnym  przepuszczaniu  spalin  przez
katalityczny konwertor. Kampania ta przekonałaby ludzi, że ustawodawcy wymusili zastosowanie
katalitycznych  konwertorów  i jednocześnie  załatwiła  koncernom  naftowym  rozwiązanie  ich
podstawowego  problemu,  jakim  był  zwiększony  poziom  związków  siarki  i azotu w ich
produktach.  Jak  już  się  zapewne  każdy  zorientował,  kampania  ta  nie  miała  nic  wspólnego
z ołowiem - chodziło głównie o przekonanie ludzi,  aby stosowali  paliwo, które nie niszczyłoby
konwertorów  i jednocześnie  nie  wymuszało  na  spółkach  naftowych  obowiązku  oczyszczania
swoich  produktów,  pozwalając  im  w ten  sposób  dalej  sprzedawać  zanieczyszczone  produkty
i przerzucić  odpowiedzialność  oraz  koszty  oczyszczenia  powietrza  na  barki  użytkowników
samochodów.

Jeśli ktoś wątpi, że to jakość benzyny, a nie ilość samochodów była przyczyną narastania chmur
smogu, powinien uważniej przyjrzeć się danym statystycznym. Mimo iż ilość samochodów rosła,
to  jednak przyrost  ten  był  prawie  stały,  natomiast  w szczycie  "wojny o smog"  wzrost  poziomu
emisji szkodliwych związków był cztery razy większy od tempa wzrostu liczby samochodów. Co
więcej, nastąpił stopniowy wzrost cen benzyny i potrzebą chwili stały się "ekonomiczne" silniki.
Inaczej  mówiąc,  mimo iż  wzrastała  ilość posiadanych przez ludzi  samochodów, to  konsumpcja
benzyny  rosła  w tym  samym  czasie  w znacznie  mniejszym  stopniu,  niż  to  powinno  wynikać
z przyrostu liczby samochodów.
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CZY  ROŚLINY SĄ  SZKODLIWE  ?

Znaczna część pokładów węgla kamiennego powstała od 360 do 28 milionów lat temu. Węgiel 
tworzył się na terenach bagnistych, które w tamtym czasie były porośnięte przez wilgotne lasy 
tropikalne. Szczątki martwych roślin, które opadły na dno bagien powoli ulegały rozkładowi.W 
pierwszym etapie rozkładu ten przeobrażający się materiał roślinny zamienił się w torf.Jeśli bagno 
zapełniło się substancją roślinną, na pokłady torfu osadzały się warstwy mułu i piasku. 

Potem  teren  uległ  obniżeniu  i  został  ponownie  zalany  przez  wodę  i  zachodził  kolejny  etap
akumulacji  roślinnej.  Taki cykl powtarzał  się  kilkakrotnie,  dlatego mówi się,  że pokłady węgla
kamiennego  powstawały  na  skutek  sedymentacji  cyklicznej.Sedymentacja  ta  spowodowała
powstanie wielu warstw węgla, które były oddzielone od siebie różnymi skałami osadowymi.

Światowe organizacje takie jak  IEA są zaniepokojone wpływem spalania  paliw kopalnych, a w
szczególności węgla, na środowisko.  Bredzą, że  spalanie węgla przyczynia się w największym
stopniu  do  powstawania  kwaśnych  deszczów,  zanieczyszczenia  powietrza  oraz  globalnego
ocieplenia  bo elektrownie węglowe emitują do atmosfery między innymi dwutlenek węgla, tlenek
azotu, czy  dwutlenek siarki a tlenek azotu i dwutlenek siarki powodują powstawanie kwaśnych
deszczów.  Bo  te gazy są słabo kwasowe jednakże w wyniku reakcji z powietrzem przekształcają
się w związki kwasowe jak kwas siarkawy, kwas azotowy i kwas siarkowy, które następnie spadają
na ziemię w postaci kwaśnego deszczu. 

 W 2008  roku  Europejska  Agencja  Środowiska opublikowała    sfałszowany  raport,  w  którym
udokumentowano emisje zanieczyszczeń wyprodukowanych przez elektrownie konwencjonalne na
terenie  Unii  Europejskiej.  Raport  „Węgiel  zabija.  Analiza  kosztów  zdrowotnych  emisji
zanieczyszczeń  z  polskiego  sektora  energetycznego”  opublikowany  przez  Greenpeace Polska
wskazuje,  że  emisje  z  polskich  elektrowni  i  elektrociepłowni  spalających  węgiel    rzekomo
powodują niemal 5400 przedwczesnych zgonów rocznie. Z raportu WWF z 10 maja 2007 wynika,
że największymi trucicieli w Polsce są:  Elektrownia Bełchatów,  Elektrownia Turów,  Elektrownia
Kozienice oraz Elektrownia Rybnik.

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, że zgodnie z ustawą z 
dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmioty objęte pozwoleniem zintegrowanym lub 
pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza mają obowiązek założyć konto w 
Krajowej bazie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
tj. http://krajowabaza.kobize.pl i w terminie do 28.02.2011 r. wypełnić on-line formularz raportu o 
emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za cały 2010 r.     Dokładne informacje znajdują się
na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.

KTO ZAPŁACI ZA  WYMIANĘ   PIECÓW
Samorządowcy i władze regionu, które chcą walczyć ze smogiem i jego skutkami, szkodliwymi dla 
zdrowia Krakowian, muszą zacząć od własnego podwórka. Wciąż jeszcze w 127 kamienicach 
administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych znajdują się piece węglowe, które trzeba 
wymienićO tym, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, a stężenie 
groźnych dla zdrowia pyłów przekraczane jest kilkanaście razy dziennie nie trzeba nikogo 
przekonywać. 
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- Krakowianie mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Mamy 
na to 3 mln złotych w tym roku. Zabiegamy ponadto o dodatkowe 130 milionów złotych, które po-
zwolą na znaczne ograniczenie zanieczyszczeń w ciągu następnych 5 lat - mówi Filip Szatanik z 
Urzędu Miasta.  Jednak w walce o czyste powietrze to przede wszystkim miasto powinno dać dobry
przykład. 
Wciąż w kamienicach miejskich jest jeszcze ponad 600 pieców, które należy wymienić, bo przecież
za walkę ze smogiem nie mogą płacić zwykli Krakowianie, których nie stać często na węgiel, a co 
dopiero na wymianę kosztowej instalacji.
http://wiadomosci.onet.pl/11  luty  2013

TRUJĄCE  GAZY 

Gazy  spalinowe  stanowią  nieużyteczne,  gazowe  produkty  rozpadu  powstałe  podczas  procesu
spalania.  W przypadku silników spalinowych wprowadza  się  pojęcie  "spaliny".  Spaliny  silnika
zawierają  obok  produktów  nieszkodliwych,  jak  para  wodna,  dwutlenek  węgla  i  azot  także
substancje szkodliwe dla ludzi i/lub środowiska, jak tlenek węgla (CO), węglowodory (HC) i tlenki
azotu (NOx).  Te substancje szkodliwe stanowią niewielką część wszystkich emisji nowoczesnego
silnika. Tylko 1,1  % w silniku benzynowym i 0,2  % w silniku wysokoprężnym. Największa część
spalin zawiera azot, wodę i dwutlenek węgla.

Węglowodory są związkami chemicznymi, które zawierają tylko węgiel (C) i wodór (H). W dużych
ilościach występują w ropie naftowej, gazie ziemnym i węglu, gdzie stanowią właściwy "nośnik
energii". Niektóre związki węglowodorowe są rakotwórcze.
Pod wpływem światła słonecznego zachodzi reakcja węglowodorów i tlenku azotu, która wytwarza
ozon. W dolnych warstwach atmosfery jest to niebezpieczna szkodliwa substancja, która podrażnia
błonę  śluzową,  powoduje  bóle  głowy  i  nudności.  Poza  tym  ozon  uważany  jest  od  1995  za
"przypuszczalnie  rakotwórczy".  Poza  tym duże  stężenie  ozonu  w powietrzu  może  powodować
znaczne  szkody  wegetacyjne.Tlenek  azotu  jest  gazową  postacią  tlenku  azotu  (N).  Przez  NOx
oznacza się skrótowo wiele możliwych związków z różną liczbą atomów: N2O, NO, N2O3, NO2,
itd. Ze związków z wodą (także w postaci mgły) powstają kwasy, które podrażniają błonę śluzową i
częściowo mogą powodować uszkodzenia płuc.  Jedyny wyjątek:  podtlenek azotu (N2O) zwany
także  "gazem  rozweselającym".  Poza  tym  jest  on  gazem  cieplarnianym  i  uszkadza  ochronną
warstwę ozonu w wyższych warstwach atmosfery.

WĘGIEL  LEKARSTWO  CZY TRUCIZNA

Węgiel  drzewny (roślinny),  czerń  węglowa,  C.I. 77266 (E153)  –  lekka,  czarna  substancja
wytwarzana  z  drewna w  procesie  suchej  destylacji.  Głównym  składnikiem  jest  węgiel
pierwiastkowy, zanieczyszczony popiołem i licznymi związkami organicznymi.

Węgiel  drzewny  ma  bardzo  małą  gęstość  (zachowuje  częściowo strukturę  ścian  komórkowych
drewna).  Ma  duże  zdolności  adsorpcyjne  dzięki  silnie  rozwiniętej  powierzchni  (patrz  węgiel
aktywny). Jako paliwo ma ok. trzykrotnie większą wydajność energetyczną niż drewno. 1 kg węgla
drzewnego daje  ilość  energii  podobną do uzyskiwanej  ze  spalenia  1  litra benzyny.  Jest  jednak
problematyczny w użyciu ze względu na zajmowaną przestrzeń w stosunku do masy, poza tym
kruszy się i pyli przy manipulacji (pod tym względem lepsze są brykiety węgla drzewnego 

–  mniej  kruche  i  o  większej  gęstości).  Ze  względu  na  stosunkowo małą  zawartość  substancji
smolistych należy  do  paliw  stałych generujących  najmniejsze  ilości  zanieczyszczeń. Aktywny
węgiel drzewny (łac. nazwa farmaceutyczna: carbo medicinalis) sprasowany w formie tabletek lub
kapsułek.W europejskim lecznictwie  stosuje  się  prawie  wyłącznie  węgiel  drzewny  wypalony  z
drewna lipowego – lipy drobnolistnej i lipy szerokolistnej.  Ponieważ  są  to drzewa  chronione,  nie
może  być  stosowany jako  opał.
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Węgiel  polecany jest jako substancja  lecznicza  pomagająca w zatruciach. Niektórzy  polecają 
stałe podawanie ptakom węgla. W tym artykule postaram się pokazać czym tak naprawdę jest 
węgiel oraz kiedy i jak powinno się go stosować.

Węgiel aktywowany
Węgiel aktywowany jest wysoce porowaty, jego cząsteczki  posiadają tysiące szczelin, otworków i
dołków ogólnie zwanych mikroporami. Powoduje to, że powierzchnia węgla jest bardzo duża. Jak
się  podaje,  1  gram  aktywowanego  węgla  drzewnego  ma  powierzchnię  1000  -  2000  metrów
kwadratowych! Porowatość zależy od zastosowanego procesu wypalania i aktywacji.

Jak działa
Węgiel nie jest  wchłaniany, z organizmu jest  wydalany w niezmienionej postaci.  Dzięki swojej
budowie węgiel drzewny ma zdolności adsorpcyjne (nie należy tego mylić z absorpcją). Przyłącza
do swoich cząsteczek różne substancje, które wiąże na stałe i które potem są razem z nim wydalane.
Działanie  węgla  można  porównać  do  posiadania  kieszeni.  Każda  cząsteczka  węgla  posiada
niezliczoną ilość kieszeni, do których może pochować szkodliwe substancje.
Węgiel aktywowany jest w stanie unieszkodliwiać także toksyny, które już dostały się do krwi.
Toksyny są bowiem przez węgiel wyciągane z układu krwionośnego do jelit i  tam przyłączane.
Zjawisko to nazywane jest dializą jelitową.
Węgiel aktywowany i węgiel drzewny - to samo czy nie?
Są dwa rodzaje węgla drzewnego: zwykły i aktywowany. Węgiel aktywowany ma wielokrotnie 
silniejsze działanie od zwykłego węgla.
W wyniku normalnego przepalenia drewna w ognisku powstaje zwykły węgiel drzewny. W lekach
stosowany jest zarówno węgiel aktywowany jak i zwykły. Zwykły węgiel drzewny ma mniej porów
i są one większe, dlatego nie jest tak skuteczny jak węgiel aktywowany.
Aby powstał węgiel aktywowany należy drewno (lub inny materiał) poddać procesowi karbonizacji
w bardzo wysokiej temperaturze, a następnie aktywować parą wodną lub silnym kwasem.. Proces
aktywacji  podnosi  adsorpcyjną  moc  węgla  drzewnego  poprzez  powiększenie  sieci  drobnych
otworów.
Węgiel aktywowany produkuje się nie tylko z drewna, ale także z innych materiałów organicznych,
np. torfu, ligniny, skorup orzechów, pestek owoców.

Działanie
Węgiel drzewny adsorbuje wiele różnych toksyn. Uznaje się, że podanie węgla powinno nastąpić
najpóźniej do dwóch godzin od połknięcia toksyny (u ludzi, przypuszczam, że u ptaków czas ten
jest  krótszy).  W  tym  czasie  węgiel  jest  w  stanie  związać  większość  toksyny  w  przewodzie
pokarmowym. Po tym czasie jest sens podawania kolejnych dawek węgla w przypadku toksyn,
które węgiel jest w stanie wycofać z krwioobiegu (wiele leków).

Kiedy stosować
Generalnie węgiel stosuje się w przypadku różnych zatruć i biegunek. Trzeba sobie jednak zdawać
sprawę z tego, że mimo iż jest on najbardziej uniwersalnym środkiem i wiąże wiele różnych toksyn,
nie działa na absolutnie wszystkie toksyny.
Węgiel  adsorbuje  także  toksyny  wytwarzane  przez  bakterie.  Jednak  jego  stosowanie  w  czasie
kuracji  antybiotykowej  powinno  być  konsultowane  z  lekarzem,  bowiem oprócz  toksyn,  węgiel
będzie także adsorbował leki.
Kiedy nie stosować
Węgla nie należy stosować (dane dla ludzi,  ale z ptakami jest  tak samo) w przypadku zatrucia
mocnymi  zasadami  i  kwasami  (substancjami  żrącymi),  alkoholami  niespożywczymi,
rozpuszczalnikami (np. nafta, benzyna) i metalami ciężkimi. Węgiel nie adsorbuje też niektórych
pestycydów.
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Dawkowanie
Dla ludzi spotyka się zalecane dawki: pierwszą 1-2 gramy na 1 kg masy ciała i potem 1 gram co 2-4
godzin. Można też spotkać informacje, że dawka węgla powinna być co najmniej dwa razy większa 
niż zjedzona toksyna. Jeśli chodzi o ptaki to spotkałam się w fachowej literaturze z dawką 1 do 
nawet 8 gramów na kilogram masy ciała ptaka.

Na  papugę  wielkości  nimfy  ważącą  100  gramów:  połowę  do  jednej  (maksymalnie  4)
kapsułki/tabletki co 2-4 godziny (przy tabletce 0,2 g bo takie na ogół są).
Na  mniejszą  papużkę,  np.  falistą,  ważącą  50  gramów:  ćwierć  do  połowy  (maksymalnie  2)
kapsułki/tabletki co 2-4 godziny.

Węgiel można podawać suchy, tak żeby papuga sobie sama poskubała. Jeśli papuga nie chce tak
jeść,  lub jest  za słaba na samodzielne jedzenie,  to  należy  rozkruszyć  węgiel  na  proszek,  który
następnie mieszamy z odrobiną wody - tak aby powstała papka. Taką papkę podajemy bezpośrednio
do dzioba. Papka jest lepsza, bo mamy wtedy pewność, że papuga zje tyle węgla ile potrzeba. Przy
samodzielnym jedzeniu suchego węgla często zjedzona dawka będzie za mała.
Węgiel powinno się podawać jak najbardziej rozdrobniony (u ludzi zaleca się skruszenie tabletki na
proszek  i  wypicie  z  wodą).  W przypadku  papug,  które  węgiel  rozkruszają  dziobem,  nie  ma
problemów; przy drobniejszych ptaszkach lepiej  podawać proszek.  Im drobniejszy  węgiel,  tym
większą ilość toksyny jest w stanie unieszkodliwić.

Skutki uboczne
Węgiel nie powoduje znanych poważnych skutków ubocznych. Może jednak dojść do zaparć, u
ludzi węgiel może, podrażniając śluzówkę żołądka, doprowadzić do wymiotów.
Nie znalazłam dokładnych danych na temat tego, jakie substancje pokarmowe i witaminy (poza
witaminami B i  A) są adsorbowane przez węgiel.  Jeśli  jednak wiadomo,  że podając węgiel  po
posiłku  należy  zwiększyć  dawkę,  to  oznacza  to,  że  jakieś  substancje  z  pożywienia  musi  on
adsorbować.

Profilaktyka węglowa
Niektórzy hodowcy zalecają stałe (bez ograniczeń) podawanie węgla ptakom. Wydaje się jednak, że
nie ma to żadnego uzasadnienia. Węgiel, aby faktycznie zadziałał, musi być podany w bardzo dużej
dawce. 
Poskubanie węgla od czasu do czasu wg mnie nic nie da. A jeśli ptak będzie się węglem 
najadał, to może dojść u niego do opisanych wyżej skutków ubocznych i wyjałowienia 
organizmu. 

Nie ma też sensu (leczniczego) podawanie węgla od czasu do czasu, np. dwa czy trzy razy na 
miesiąc. Uważam jednak, że takie od czasu do czasu podawanie węgla (nie w wodzie do dzioba, ale
suchego, do podziobania), przyzwyczaja papugę do węgla i sprawia, że będzie mniej problemów w 
sytuacji konieczności podania węgla.Pamiętajmy więc, że węgiel jest raczej lekiem, a nie 
dodatkiem mineralnym do codziennego pokarmu.

UWAGA Nie należy do celów leczniczych używać węgla drzewnego do grillów! Do jego 
produkcji dodawane są bowiem różne substancje chemiczne, które są szkodliwe.
                                                    www.papugi.dt.pl/
Spośród licznych ptaków, których jest około 8700 gatunków, papugi ze względu na rozwiniętą 
inteligencję, barwne upierzenie oraz zdolności naśladowania mowy ludzkiej zjednały sobie 
największą rzeszę miłośników.
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OCZYSZCZANIE WODY  WĘGLEM 

Węgiel organiczny, całkowity węgiel organiczny, ogólny węgiel organiczny (OWO) – węgiel 
znajdujący się w związkach organicznych, jednostka stosowana w ekologii dla określenia biomasy 
oraz jednostka przeliczeniowa stosowana w hydrochemicznej ocenie jakości wód. W ekosystemach 
wodnych węgiel krąży między substancjami organicznymi i nieorganicznymi, co jest częścią 
globalnego obiegu węgla w przyrodzie.

Niestety bardzo rozwinięty przemysł chemiczny, który daje nam o wiele wygodniejsze życie i nowe
możliwości,  jest  również  niebezpieczny  dla  naszego  środowiska,  jakiego  przecież  jesteśmy
integralną  częścią.  Wszystko  to  powoduje,  że  trzeba  się  zastanawiać  nad  możliwościami
oczyszczenia  dwóch  najbardziej  zagrożonych  przez  nowoczesne  fabryki  środowisk:  wody  oraz
powietrza.  Do  powietrza  dostają  się  zresztą  spaliny  z  samochodów,  a  auta  posiada  dzisiaj  w
zasadzie każdy. 

Do wody związki chemiczne, jakie są bardzo szkodliwe dla naszego organizmu, dostają się razem
ze ściekami.  Woda jest  najbardziej  efektywnym,  znanym nam współcześnie  rozpuszczalnikiem,
dlatego wszystkie szkodliwe związki chemiczne niestety bardzo dobrze się w niej rozpuszczają. Ta
sama woda jest potem przez nas pita, jest pita przez zwierzęta, jakich mięso przecież jemy i jest
absorbowana przez rośliny, które także są dla nas bardzo ważnym źródłem pokarmu. Wszystko to
powoduje,  że  pojawia  się  bardzo  poważna  konieczność  oczyszczenia  wody  oraz  powietrza  z
zanieczyszczeń,  jakie  sami  na  swoją  szkodę  wytwarzamy.  Jakie  w  takim  razie  są  dzisiaj
wykorzystywane sposoby oczyszczania wody? Przede wszystkim tak zwany stripping.  Pod tym
pojęciem  kryje  się  nic  innego,  jak  napowietrzenie  wody,  dzięki  czemu  usuwa  się  wszelkiego
rodzaju szkodliwe dla nas gazy. 

Woda jest  wówczas  o wiele  bardziej  bogata w tlen  i  zawiera mniejszą ilość dwutlenku węgla.
Innym sposobem jest sydymentacja czy inaczej nazywana floatacją. Jest to metoda, jaka polega
przede  wszystkim  na  usunięciu  zawiesin,  jakie  znajdują  się  czasami  nawet  w  wodzie,  która
wydawałaby się czysta, ze względu na fakt, że przeszła bardzo wiele zabiegów oczyszczających.
Zasadniczo  sydymentacja  opiera  się  na  usuwaniu  tych  cząsteczek,  jakich  waga  jest  ciężka  od
cząsteczek wody. Bardzo szeroko stosowanym sposobem na pozbywanie się zanieczyszczeń z wody
jest  oczywiście  filtracja,  czyli  usuwanie  zawiesin  oraz  innych  zanieczyszczeń.  Filtry  wodne  w
swoim domu może dzisiaj  posiadać  w zasadzie  każda  osoba,  ponieważ ich  ceny są  niezwykle
atrakcyjne, a co za tym idzie, nie trzeba już bać się bicia surowej wody prosto z kranu. Inną metodą
jest wymiana jonowa oraz chemiczne strącanie. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na
oczyszczanie wody jest tak zwana sorpcja na węglu aktywnym, substancji, jaka jest pozyskiwana z
drewna czy odpadków organicznych. 
Dzięki temu rodzaju substancji, jaką jest węgiel aktywny, z wody usuwane są przede wszystkim
rozpuszczone związki organiczne. Na rynku jest wiele rodzajów węgla aktywnego, jak chociażby
airpel, występujący w bardzo wielu odmianach oraz organosorb. 

Węgiel organiczny daje szczególnie dobre efekty podczas usuwania z wody tych zanieczyszczeń,
jakie mają wpływ na jej  kolor, zapach czy też posiadane przez nią walory smakowe. Poza tym
węgiel  ten  oczywiście  ma  szerokie  zastosowanie  w  innych  dziedzinach  naszego  życia.
Oczyszczanie  wody za  jego pomocą  ma  również  jedną  dużą  zaletę,  jest  to  substancja  tania,  a
jednocześnie sama w sobie nie szkodliwa, ponieważ węgiel organiczny może służyć także jako lek
na  biegunkę  i  inne  dolegliwości  układu  pokarmowego,  dlatego  człowiek  musi  go  przyjmować
doustnie. Skoro nie szkodzi on człowiekowi w takiej formie, to nie zaszkodzi również jeśli dostanie
się do wody. Węgiel tego rodzaju ma generalnie bardzo duże zdolności oczyszczające. Jest w stanie
również oczyszczać ze szkodliwych gazów, dlatego jednym z jego zastosowań jest umieszczanie
go, jako składnik w filtrach papierosowych.
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Oczyszczalnie ścieków i węgiel aktywny

W dwudziestym pierwszym wieku globalnym problemem dla środowiska naturalnego jest niestety 
jego nazbyt poważne zanieczyszczenie. Nie wynika to tylko z naturalnych i niezbędnych procesów 
związanych z funkcjonowaniem naszego eko-systemu. Niestety, najczęściej winę ponosimy za to 
my – ludzie.Poprzez nasze nieodpowiedzialne ekologicznie zachowanie sprawiamy, że nasze 
środowisko naturalne ulega postępującej degradacji. No cóż, niczego nie jesteśmy w stanie zmienić 
w tej kwestii jeżeli nie zaczniemy od podstawowej sprawy jaką jest zmiana naszego sposobu 
myślenia. Najprościej zmienić je poprzez długotrwałą kampanię społeczną uświadamiającą młodym
ludziom to, jak ważn

W dbaniu o nasze środowisko pomaga również aktywny węgiel. Jest on podstawowym związkiem 
chemicznym wykorzystywanym przy budowie oczyszczalni ścieków. Ma on największe znaczenie 
w konstrukcjach oczyszczalni i jest niezbędny zarówno do samych ścieków jak i eliminowania 
fetory, który wydobywa się z oczyszczanej cieczy. Rzecz jasna, że nie samym węglem aktywnym 
oczyszcza się ścieki. Ale to właśnie ten związek organiczny sprawia, że ze ścieków powstaje czysta 
woda.

Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom aktywnego węgla, który potrafi wyodrębnić z
wody  wszystkie  zanieczyszczenia.  Jedynym  warunkiem  takiego  skutecznego  działania  jest
zbudowanie takich filtrów, które będą miały ogromne zasoby aktywnego węgla oraz przez które
przepustowość wody będzie duża ale nie ze względu na tempo jej przepływu tylko ze względu na
rozmiary  filtra.  Mówiąc  jaśniej  –  filtr  musi  być  skonstruowany  w  taki  sposób,  żeby  ciecz
poddawana  oczyszczaniu  mogła  przenikać  przez  sitko  filtra  przy  zachowaniu  odpowiednio
powolnego  tempa  przepływu.

Sam aktywny węgiel to nic innego jak pył wyglądający całkiem podobnie do sadzy. Jedynie chyba
barwa  lekko  jaśniejsza.  Pył  ten  charakteryzuje  się  wyjątkowym  przyciąganiem  do  siebie  i
wchłanianiem szkodliwych substancji.  Dzięki zastosowaniu go właśnie w procesie oczyszczania
ścieków  zyskujemy  nie  tylko  czystą  wodę.  Możemy  go  ponadto  użyć  do  uzdatnienia  już
oczyszczonej  wody.  Uzdatniania  do  spożycia  jej  oczywiście.  

Wymieniając dalsze sposoby wykorzystania aktywnego węgla w oczyszczaniu ścieków to musimy
koniecznie nadmienić, że ma też swoje zastosowanie w zatrzymywaniu odoru, który wydobywa się
właśnie z pojemników, gdzie gromadzą się ścieki przed poddaniem ich procesowi oczyszczania.
Jako adsorber i absorbent aktywny węgiel nadaje się doskonale do wyciągania zanieczyszczeń z
powietrza. Na tym zostało tez oparte wykorzystanie go w maskach gazowych podczas wojny. Na
tym samym procesie w dzisiejszych czasach aktywny węgiel pomaga nam dbać o środowisko, o
recycling  zanieczyszczeń  i  jeszcze  w  dodatku  o  świeże  a  nie  zanieczyszczone  powietrze.
Niewątpliwie jest to niezastąpione źródło oczyszczenia, które wykorzystywane jest już w bardzo
wielu branżach. 

Oczyszczanie  ścieków  to  jeden  z  wielu  sposobów  zastosowania  węgla  aktywnego.  Ma  on
właściwości  stricte  oczyszczające,  dlatego  właśnie  wykorzystywany  jest  w  procesach
technologicznego oczyszczania ścieków oraz atmosfery.

                                                                           11.



Zastosowanie antracytu

Najlepszej jakości węglem, który, mówiąc paradoksalnie, zawiera najwięcej węgla w węglu jest 
antracyt. Jego zastosowanie, ze względu na jego doskonałe właściwości kalorycznego spalania, 
jest bardzo szerokie, podobnie zresztą jak zastosowanie węgla aktywnego. Antracyt swoje 
zastosowanie znajduje przede wszystkim w chemicznych procesach uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków, szczególnie zaś w górnych partiach filtrów stosowanych właśnie w 
instalacjach służących do wyżej wymienionych czynności.
Skład  węgla  kamiennego,  nazywanego  antracytem,  jest  tak  kaloryczny  i  bogaty  w  wartości
opałowe, że do dzisiaj z powodzeniem jest stosowany do opalania kominków. Używanie go jako
paliwa opałowego na dłuższą metę albo w większym zakresie jest jednak niemożliwe, ponieważ
cena antracytu obecnie jest chyba największą, jaką trzeba zapłacić za węgiel. Mimo wszystko, w
bogatszych geologicznie krajach jest on używany właśnie do wyżej wspomnianych kominków. No
cóż, w naszym kraju raczej takie zastosowanie się nie przyjmie, ponieważ nawet nie posiadamy
złóż, z których antracyt można by wydobywać.

Wracając do uzdatniania wody, to w tych procesach antracyt wykorzystywany jest  do adsorpcji
zanieczyszczeń,  z  których woda jest  oczyszczana.  Zastosowanie  tej  odmiany węgla  jest  bardzo
szerokie i wiąże się z kilkoma gałęziami przemysłu. Na pewno w głównej mierze jest on używany
w przemyśle chemicznym, ponieważ to właśnie tam występuje największe zapotrzebowanie na ten
rodzaj węgla. Niektórzy porównują jego właściwości a w zasadzie to traktują go na równi z węglem
aktywnym, przy czym w rzeczywistości te dwa rodzaje węgla znacząco się od siebie różnią.
W energetyce antracyt niestety nie jest często stosowany. Jak już wspominałem powyżej wiąże się
to  z  jego  wysokimi  kosztami.  O  ile  w  pojedynczych  przypadkach  może  być  stosowany  jako
wysokiej jakości węgiel opałowy, to jednak nie spotkamy elektrowni węglowej, która wytwarzałaby
prąd za pomocą opalania czy wypalania antracytu. Koszty uzyskanego w ten sposób prądu byłyby
tak wysokie, że w rzeczywistości niemożliwe byłoby jego sprzedanie na wolnym rynku. Stąd też w
prostym  rachunku  ekonomicznym  to  źródło  opału  nie  ma  racji  bytu.  Zastosowanie  antracytu
możemy też spotkać w elektrotechnice i  elektryce.  Pomimo,  że jest  to węgiel,  to  wykazuje on
bardzo duży poziom przewodnictwa elektrycznego. Wykorzystuje się go więc do produkcji diod,
elektrod oraz kondensatorów. 

Czegokolwiek by nie napisać o tym rodzaju węgla, czy to w odniesieniu do oczyszczania ścieków
czy do uzdatniania wody pitnej i innych zastosowań filtracyjnych, nie można zapominać o tym, że
jego złoża wciąż należą do najmniejszych. Jego roczne wydobycie jest nieporównywalnie mniejsze
aniżeli  wydobycie  tradycyjnego  węgla  kamiennego,  ale  pomimo  to  i  tak  jest  on  używany  do
produkcji w przemyśle, które może być oparte właśnie o działanie idealnie czystego węgla, jakim
jest antracyt.

JA ZBUDOWAĆ  MASZYNĘ  DO  SPALANIA  ŚMIECI
Czy myśleliście kiedyś o tym jak pozbyć się śmieci, których produkujemy coraz więcej? Niestety, 
na profilaktykę w tej dziedzinie jest już zdecydowanie za późno, dlatego powinniśmy się 
skoncentrować raczej na tym, żeby zapobiec zasypaniu nas śmieciami właśnie. Niezwykle irytujące 
jest, kiedy widzimy ludzi wywożących worki ze śmieciami na przykład do lasu. Tacy ludzie 
powinni być natychmiast karani bardzo wysokimi grzywnami. Może, jeżeli ukarze się kogoś 
solidnie dla przykładu to inni zastanowią się dwa razy zanim wywiozą kolejne śmieci do lasu czy 
gdzieś indziej, gdzie jest to niedozwolone.
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Problem  nielegalnych  wysypisk  śmieci  dotyczy  głównie  obszarów  wiejskich,  ale  nielegalne
wysypiska możemy znaleźć tak naprawdę wszędzie.  Jeżeli  na profilaktykę jest  już za późno to
wyjście zostało tylko jedno. Wybudować w każdym mieście nowoczesną spalarnie śmieci. Tylko, że
wybudowanie takiej spalarni jest niezwykle drogie i większość samorządów po prostu jest na to nie
stać. Trzeba zatem skorzystać z unijnego dofinansowania, które powinniśmy na ten cel dostać bez
większych przeszkód, ponieważ to właśnie Unia Europejska obliguje nas do wybudowania spalarni
śmieci. Sama konstrukcja i zrobienie spalarni wcale nie jest trudne.

Najważniejsze  są  dwie  rzeczy.  Pierwsza  to  oczywiście  gigantyczny  piec  o  mocy  przerobowej
dostosowanej oczywiście do codziennego zapotrzebowania. Druga sprawa to gigantyczne i bardzo
skuteczne  filtry,  które  zlikwidują  wszystkie  chemiczne  zanieczyszczenia  powietrza  powstałe  w
procesie spalania. Zbudowanie pieca to żaden problem, tyle, że musi to być piec o odpowiednich
parametrach,  który  przystosowany będzie  do spalania  śmieci.  Trudniejszym wyzwaniem będzie
zbudowanie urządzeń do filtracji powietrza.
Podczas  spalania  śmieci  wytwarzają  się  szkodliwe  gazy.  Właściwie  od  śmieci,  które  palimy
możemy  w  powietrzu  spodziewać  się  wszystkich  możliwych  i  bardzo  szkodliwych  związków
chemicznych. Ich wyeliminowanie będzie zatem podstawową funkcją, jaką nasza spalarnia powinna
wykonywać. 

Odpowiedzialne  za  to  będą  filtry,  które  wchłaniać  będą  zanieczyszczone  powietrze  a  wydalać
oczyszczone i zupełnie nie szkodliwe. Aby osiągnąć taki stan rzeczy trzeba w spalarni zainstalować
filtry z węglem aktywnym. Znając właściwości aktywnego węgla możemy być pewni, że wystarczy
on w zupełności do tego, aby oczyścić atmosferę. Niewątpliwie nie jest to prosty proces. Poza tym
aktywny węgiel, który zaabsorbuje wszystkie zanieczyszczenia trzeba raz na jakiś czas wymienić, a
to szczególnie uciążliwy proces mogący czasem zakłócić poprawne działanie spalarni. W sukurs idą
w  tym  przypadku  dostawcy  tego  surowca,  którzy  bardzo  często  umożliwiają  również  odbiór
zużytego węgla aktywnego i zamienienie go na nowy.

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na utylizację śmieci musimy budować spalarnie śmieci,
które  w  tych  czasach  są  niemalże  koniecznością.  Produkujemy  tyle  śmieci,  że  możemy  nimi
zasypać całą kulę ziemską, zatem trzeba zrobić wszystko aby tych śmieci się pozbyć. Może kiedyś
doczekamy  się  czasów,  że  każda  mała  gmina  czy  większa  miejscowość  będzie  miała  swoją
spalarnię śmieci, a taki stan rzeczy ucieszy nie tylko Unię Europejską ale również i producentów i
dostawców aktywnego węgla.                http://wegielaktywny.blox.pl/html

Węgiel brunatny
Węgiel  brunatny to  głównie paliwo dla  przemysłu,  ale  bywa stosowany w ogrzewaniu  domów.
Przyczyna jest  prozaiczna:  jest  bardzo tani.  Niska  cena  bierze  się  z jego licznych wad,  jednak
zawsze znajdą się tacy, dla których niska cena ogrzewania będzie warta zmagania się z dodatko-
wymi problemami. Nic w tym złego, ale warto wiedzieć, na jakie trudności się szykować wybiera-
jąc ten opał.
Parametry węgla brunatnego
Węgiel brunatny jest jakościowo dużo gorszym paliwem niż węgiel kamienny. Przede wszystkim
jest  naturalnie bardzo  wilgotny  i łatwo  chłonie  wodę.  To  sprawia,  że  świeżo  po  wydobyciu
zawiera jej ok. 30%, a jego wartość opałowa bywa w zakresie 5-10MJ/kg, czyli mniej niż dla suro-
wego drewna. W miarę suszenia potrafi dojść do ok. 20MJ/kg (w procesie suszenia zaczyna pękać).
Poza tym zawiera dużo popiołu — 20–35% zależnie od kopalni, a bywa i do 50% (powyżej tej gra-
nicy jest to już kruszywo drogowe). Jest też znacznie bardziej zasiarczony — zawiera do ok. 5%
siarki (polskie węgle kamienne ok. 0,5%). Zawartość substancji lotnych to ok. 40% — jak w węglu
kamiennym.
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Oznacza to, że ilościowo trzeba zakupić 2–3 razy więcej węgla brunatnego co kamiennego, by uzy-
skać tyle samo ciepła. Zwiększona zawartość siarki (pomijając szkodliwy wpływ na środowisko) 
daje większe szanse na korozję kotła i komina, zwłaszcza gdy będzie się ten węgiel kisić.
Bodaj najsłabszy węgiel brunatny pochodzi z Bełchatowa — ma ok. 8MJ/kg w stanie surowym i do
50% wilgoci. Lepszą opinią cieszy się brunatny z Bogatyni, podobnie jak czeskie węgle tego 
rodzaju. Bliżej im już do węgla kamiennego. Węgiel czeski bywa nazywany młodym węglem, bo 
nawet mimo wilgotności w okolicach 25%, ma tylko lekko brązowawe zabarwienie i wartość opa-
łową ok. 20MJ/kg. Ale za jakością idzie też wyższa cena — ok. 500-600zł/t.

Zanim węgiel  brunatny nada  się  do spalenia,  wymaga  solidnego podsuszenia.  Dlatego zakupu
zapasu na całą zimę trzeba dokonać na początku lata, by do jesieni zdążył przeschnąć. Optymalnie
byłoby suszyć go w cienkiej warstwie, w nasłonecznionym miejscu, ale to trudne do wykonania
przy większych iloścach. Zrzucony na hałdę do piwnicy także z czasem wyschnie, ale potrwa to
dłużej. Objawem schnięcia jest pękanie brył.

Podsuszony do granic palności węgiel brunatny da się spalić właściwie w każdym kotle węglowym,
zarówno  dolnego  jak  i górnego  spalania.  Przy  czym w kotle  górnego  spalania  należy  rozpalać
węgiel brunatny  od góry, ponieważ wbrew pozorom zawiera on tyle samo substancji lotnych co
węgiel kamienny, a żal byłoby przerobić je w dym i smołę zamiast w ciepło.

Siłą  rzeczy  trzeba  przerzucić  przez  ręce  więcej  kilogramów opału  i pozbyć  się  większej  ilości
popiołu.  Węgiel  brunatny  jest  mniej  kaloryczny,  a więc  wyraźnie krócej  “trzyma” (choć  i tak
podobno dłużej niż drewno), co w zimniejsze dni zmusi do częstszych wizyt w kotłowni. Z drugiej
strony czyni to z niego dobry opał na okresy cieplejsze.
Konieczne jest palenie na wysokich temperaturach wody i spalin. Kiszenie tego węgla skończy się
przykro, ponieważ zawiera on sporo siarki. Jeśli temperatura spalin będzie zbyt niska, to skończy
się gnijącym kominem i podziurawionymi blachami kotła.

Węgiel brunatny w Polsce odgrywa znaczącą rolę w energetyce, która zasadniczo oparta jest na
węglu. W granicach 35-37% krajowej energii elektrycznej wytwarzane jest z węgla brunatnego.
Węgiel również jest podstawowym paliwem w produkcji energii cieplnej. 
W Polsce rozpoznano ponad 150 złóż węgla brunatnego, o różnych kategoriach udokumentowania,
tj. ponad 14 mld Mg w zasobach pewnych oraz 60 mld Mg w zasobach oszacowanych. Łącznie
szacuje  się,  że  w  Polsce  jest  około  140  mld  Mg  węgla  brunatnego,  co  daje  podstawę  do
sformułowania tezy,  że ten surowiec może stanowić istotne źródło zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego  kraju   (!?!?!?!?)   jak  również  podstawę  rozwoju  przemysłu  przetwórczego  i
karbochemii.  Spalanie węgla brunatnego powoduje emisję m.in: dwutlenku siarki (SO2),  tlenków

azotu (NOx), tlenku węgla (CO), pyłów, metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć).

http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/wegiel-brunatny/   oraz  wikipedia

Wszystkie kanty na węglu, czyli dlaczego polskie kopalnie mają problem 
Jacek Madeja, Piotr Purzyński  01.07.2014 ,

W minionym roku do Polski trafiło prawie 6,7 mln ton węgla z Rosji. To aż 62 proc. całego importu
i roczna produkcja dwóch dużych kopalń Kompanii Węglowej. Tylko w pierwszym kwartale tego 
roku z Rosji przyjechało już prawie 2 mln ton węgla.
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- Import węgla z Rosji jest bardzo poważnym zagrożeniem dla polskiego górnictwa. Można 
podejrzewać, że w dużej części trafia na nasz rynek na zasadach nieuczciwej konkurencji - mówi 
Tomasz Zięba, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w Kompanii Węglowej.
Dlaczego opłaca się sprowadzać surowiec, który musi przejechać kilka tysięcy kilometrów, 
przekroczyć granicę, a na miejscu dla detalicznych klientów składów węgla...Wschodnią granicę 
przekraczają pociągi wiozące surowiec najwyższej klasy jako niskiej, co pozwala zaniżać wartość 
ładunku, a importer płaci mniejsze podatki oraz opłaty celne. Tak zaczyna się kantowanie na 
importowanym węglu, które dołuje cenowo polskie kopalnie.

W Polsce kopalnie węgla kamiennego występują na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w 
Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki 
Okręg Węglowy, a także na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie – Lubelskie Zagłębie Węglowe. 
Kopalnie Węgla Kamiennego w Polsce zrzeszone są w grupach, holdingach, kampaniach 
węglowych: Katowicki Holding Węglowy SA powstał 29 czerwca 1993 roku . Na terenach byłych
kopalni węgla kamiennego powstają:

• centra handlowe - Silesia City Center, Galeria Victoria Wałbrzych
• ośrodki kultury - Galeria Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Galeria Szyb Wilson, Klub 

"Sztygarka", Zagłębie Ruhry 
• centrum wspinaczkowe - Sosnowiec - Centrum wspinaczkowe Sport Poziom 450 w 

Sosnowcu - Kopalnia Węgla Kamiennego Sosnowiec 
• Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Kopalnia Węgla Kamiennego Niwka-

Modrzejów
• zabytki techniki - Szyb Krystyna, Szyb "Maciej", Kopalnia Węgla Kamiennego Prezydent
• muzea - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Skansen Górniczy Królowa Luiza,

Zabytkowa Kopalnia "Ignacy", Muzeum Śląskie na terenie KWK Katowice

KOMPANI  WĘGLOWI

W zalewie  krytyki  strajkujących  górników  (nawet  niedzielne  wydanie  „Państwa  w  państwie”
usiłowało  przeciwstawić  górnikom  niepełnosprawne  dzieci!)  umyka  najważniejsze.  Kolonialny
wyzysk, jakiemu Śląsk był poddany w czasach PRL (rabunkowa eksploatacja węgla) zastąpiony
został…Kompanią  Węglową.
Komisja  Krajowa  Wolnego  Związku  Zawodowego  „Sierpień  ’80”  zażądała  upublicznienia
informacji,  ile  w 2014  r.  wynosiły  wynagrodzenia  zarządu  Kompanii  Węglowej.  Premier  Ewa
Kopacz twierdzi, że ona sama nie wie, ile zarabia zarząd KW. Koszty zarządu ogólnego Kompanii
Węglowej (za rządów PiS u praktycznie na stałym poziomie) wzrosły po 2007 r. o ok. 120 mln zł
do poziomu 1,27 mld zł. W 2013 r. koszty te przekroczyły już 2 mld zł. Koszty ogólnego zarządu to
oprócz wynagrodzeń dla członków zarządu również koszty utrzymania obiektów pozwalających na
funkcjonowanie całego  przedsiębiorstwa.  Ile trafia bezpośrednio do kieszeni zarządu KW? Tego
nie wie nawet premier Ewa Kopacz, która przyznała kilka dni temu, że pytała prezesa Kompanii
Tomasza  Sędzikowskiego  o  jego  wynagrodzenie.  –  To  pytanie  padło  podczas  rozmów.  Nie
uzyskaliśmy odpowiedzi od prezesa Kompanii Węglowej – przyznała szefowa rządu.

 W 2014 roku rząd po raz kolejny odroczył spłatę  należności wobec urzędów skarbowych oraz
ZUS w wysokości ponad 280 mln zł.   Odroczenie uzasadniono "ochroną tysięcy miejsc pracy 
w regionie śląskim.         
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PRZYKŁAD  KREOWANIA  WIZERUNKU  MARKETINKOWEGO  POPRZEZ  
WYWOŁYWANIE  WIZJI w  celu  fałszowania  danych  technologicznych  oraz   
podstępnego  wciskania  produktu

Odpowiedzialność
Aby zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne, międzynarodowa wspólnota państw podjęła 
uzgodnienia w sprawie zrównoważonej redukcji światowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050. 
W tym kontekście od kilku lat w coraz większym stopniu także nieruchomości mieszkalne stają się 
przedmiotem zainteresowania polityków i klimatologów. Ma to swoje uzasadnienie: w 
uprzemysłowionym świecie prawie 40 % zużycia energii przypada na budynki. 
Z tej ilości – tak jak w Niemczech – tylko około 10-15 % całkowitego zużycia energii to zużycie 
energii elektrycznej. Pozostała energia potrzebna jest na wytworzenie ciepła dla pomieszczeń i 
ogrzanie wody. 

Już od ponad 50 lat – swoimi usługami w zakresie rozliczenia indywidualnych kosztów energii i
wody –  ista przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii  nawet do 25%. Wiedza o własnym
zużyciu mediów i związanych z nim kosztach, motywuje użytkowników do zmiany zachowań w
kierunku świadomego  i  racjonalnego  korzystania  z  energii  i  wody –  co  w efekcie  pozytywnie
wpływa na środowisko naturalne. 

Nasz wkład w stan środowiska naturalnego 
Nieruchomości  obsługiwane  przez  ista  w  samych  tylko  Niemczech  powodują  rocznie  emisję
dwutlenku węgla w ilości 12 milionów ton. Bez zaoszczędzenia (przyjętych konserwatywnie) 15 %,
poziom ten – co  roku – byłby wyższy o 2 miliony ton. 
Odnosząc tę liczbę do całkowitego, rozliczanego według zużycia, zasobu 17 milionów mieszkań w
Niemczech można stwierdzić, że system indywidualnego rozliczenia pozwala obecnie zmniejszyć
corocznie emisję dwutlenku węgla o ilość wytwarzaną przez 2,6 milionów samochodów średniej
klasy z rocznym przebiegiem 20 000 kilometrów.

Możemy jeszcze więcej
Dzięki  portalowi  ista24.pl  można  dokonywać  monitoringu  zużycia  energii  cieplnej  i  wody.
Udostępnione za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego dane informują zarządców
budynków o przepływie strumieni energetycznych w obrębie nieruchomości i zmianach zużycia w
porównaniu z poprzednimi okresami – a także z innymi budynkami. 
Wdrożenie  systemu  przetwarzania  i  udostępniania  danych  o  zużyciu  w  trakcie  okresu
rozliczeniowego,  czyli  w  rzeczywistym  czasie  korzystania  z  ciepła  i  wody  jest  podstawą  do
podejmowania decyzji o optymalizacji zużycia tych mediów.

KOPALNIE  KRÓLA  SALOMONA 
Legenda głosi, że gdzieś w głębi Czarnego Lądu biblijny król Salomon ukrył niezmierzone 
bogactwa. Antyczne przekazy mówią o ogromnych ilościach diamentów. Nic dziwnego, że rzesze 
śmiałków od zawsze starały się zlokalizować skarbiec. Aż do dzisiaj — bezskutecznie. Sprawy 
podejmuje się Allan Quatermain – niezmordowany brytyjski poszukiwacz przygód. Wynajęty przez 
bogacza sir Henry’ego Curtisa, by odnalazł jego zaginionego brata, zdaje sobie sprawę, że 
jednocześnie ma szansę odkryć najcenniejszy skarb ówczesnego świata. Adekwatnie uzbrojony, z 
towarzyszami broni oraz grupą najemnych Murzynów, wyrusza w najniebezpieczniejszą podróż 
swojego życia.
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Diagnoza, która legła u podstaw koncepcji IV RP jest wciąż aktualna. To państwo nie działa i żadne
kosmetyczne reformy tego nie zmienią. Istniejący system polityczny, z nabożną czcią nazywany
przez  polityków demokracją  jest  ledwie  jej  fasadą,  a  w istocie  oligarchią  partyjną.  W ramach
demokratycznych  reguł  gry  zmiana  tego  systemu  jest  prawie  niemożliwa  bez  woli  partii
politycznych, które musiałyby tu zadziałać wbrew swoim partykularnym interesom. A więc klincz.
Dlatego  ani  jednomandatowe  okręgi  wyborcze,  ani  likwidacja  senatu,  ani  zmiana  reguł
finansowania partii politycznych, ani żadne inne inicjatywy ustrojowe nie mają szans na realizację.
Przynajmniej dopóki demos się nie wpieni .
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HARACZ  za "wyzwolenie" Polski  (  i węgiel)

Na rozliczeniach z Moskwą, która ze swej puli przekazywała otrzymane od Niemiec 
odszkodowania wojenne, a jednocześnie narzuciła drastycznie niskie stawki za polski węgiel, 
Polska straciła 600 milionów dolarów. Ten niekorzystny bilans pogłębiony został przez 
sowiecki rabunek urządzeń przemysłowych, surowców i innych dóbr między Bugiem a Odrą 
Polska poniosła w czasie II wojny światowej niewątpliwie największe straty ludzkie i materialne w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zdecydowana większość tych strat była skutkiem 
systematycznego terroru niemieckiego, czego symbolem, obok wymordowania około 5 milionów 
polskich obywateli, była zagłada Warszawy. Straty ludności stolicy Polski przewyższały 
kilkakrotnie straty całej Francji, nie mówiąc o innych okupowanych krajach zachodnich czy 
Czechosłowacji. Podobnie rzecz się miała ze stratami materialnymi. 

Wydawać  by  się  więc  mogło,  że  właśnie  Polska  miała  nie  tylko  wyjątkowe  moralne,  ale  też
polityczne prawo do odszkodowań wojennych kosztem pokonanych Niemiec. Jednakże za sprawą
"wyzwolicieli" sowieckich, którzy potraktowali zrujnowany kraj jako należny im łup wojenny, nie
dane było Polsce uzyskać choćby symbolicznej rekompensaty za poniesione straty. Brytyjczycy i
Amerykanie przyjęli tę sytuację do wiadomości bez większych sprzeciwów. 

Węgiel za pół darmo 
Podczas konferencji wielkiej trójki w Poczdamie latem 1945 roku uzgodniono, że Niemcy zapłacą
20  miliardów  dolarów  reparacji  wojennych.  Połowa  tej  kwoty  miała  przypaść  Związkowi
Radzieckiemu.(...) 

W Poczdamie  uzgodniono,  że  polskie  żądania  reparacyjne  zostaną  zaspokojone z  części,  która
przypadła  Związkowi  Radzieckiemu.  16  sierpnia  1945  roku  została  podpisana  w  Moskwie
dwustronna umowa -pomiędzy )   agenturalnym   rządem  'polskim '(   tekst   zmieniony przez
Redakcję  BO)  (  tzw. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej) a rządem ( czytaj  okupacyjnym
reżimem )  sowieckim -o odszkodowaniach za wyrządzone przez Niemców straty. 

W myśl tej umowy Związek Radziecki zrzekł się wszelkich roszczeń do mienia niemieckiego i
innych aktywów na całym terenie Polski. Ponadto ustalono, że przekaże Polsce15 proc. ze swojej
części  masy  reparacyjnej,  czyli  1,5  miliarda  dolarów.  Równocześnie  jednak  '   rząd   polski"
zobowiązał się do corocznych dostaw węgla po specjalnych cenach (na poziomie ok. 10 proc. cen
światowych) w wysokości 8 milionów ton w roku 1946, po 13 milionów ton w następnych czterech
latach (1947 -  1950) oraz po 12 milionów ton w kolejnych. Strona sowiecka narzuciła cenę w
wysokości 1,22 dolara zatonę węgla oraz 1,44 dolara za tonę koksu. 

                                                                           18.



W tej sytuacji nawet ów "polski" rząd chciał w ogóle zrezygnować z "reparacji". Lecz dopiero w
marcu 1947 r. Stalin zgodził się na zmniejszenie dostaw węgla o połowę. Jednak równocześnie
zostały zredukowane o połowę odszkodowania, jakie miała uzyskać Polska, z 15 do 7,5 proc, całej
sowieckiej masy reparacyjnej. 

Straty wynikające z dostaw węgla do Związku Radzieckiego w latach 1946 - 1953 po zaniżonych
cenach i tak były ogromne. Gdyby Polska sprzedała ten węgiel na rynku światowym, uzyskałaby
około  836  milionów  dolarów  więcej.  A co  zyskała  w  zamian?  Według  wewnętrznych  danych
sowieckich wartość dostaw do Polski z tytułu reparacji wyniosły do 1 stycznia 1950 roku 186,5
miliona dolarów. Było to 5,6 proc. otrzymanych do tego czasu przez Związek Radziecki reparacji,
które wyniosły 3326,4 miliona dolarów.

 W sumie do1953 roku, kiedy zakończyły się wypłaty reparacyjne, Polska otrzymała - także według
danych sowieckich - urządzenia i towary na sumę 228,3 miliona dolarów (a miała dostać na kwotę
750 milionów dolarów). Jest jednak wątpliwe, czy te liczby są prawidłowe, ponieważ strona polska
nie  miała  możliwości  ich  zweryfikowania.  Ponadto,  gospodarka  sowiecka  miała  wybitnie
"księżycowy"  charakter,  co  oznaczało,  że  także  ceny  produktów  były  ustalane  arbitralnie,  bez
związku z ich rzeczywistą, wolnorynkową wartością. 
Realizacja reparacji wojennych za zniszczenia spowodowane przez okupację niemiecką była dla
Polski  w istocie  ogromnym obciążeniem.  Polska,  zamiast  zyskać,  straciła  około  600 milionów
dolarów. Suma ogromna w tamtych czasach, zwłaszcza dla tak zrujnowanego kraju. Kiedy państwa
zachodnie  otrzymywały  pomoc w ramach planu Marshalla  -  także  zachodnie  Niemcy -  Polska
płaciła haracz sowieckim "wyzwolicielom". 

Największy rabunek XX wieku 
Nie były to jedyne straty spowodowane celową i systematyczną polityką "gospodarczą" sowieckich
"wyzwolicieli". Jak wspomniano, Związek Radziecki zrzekł się 16 sierpnia 1945 roku roszczeń do
mienia niemieckiego i innych aktywów niemieckich na terenie całej Polski, w tym także na nowych
ziemiach zachodnich. 

Jednak wcześniej, od lutego do sierpnia 1945 roku, teren dzisiejszej Polski był obszarem zapewne
największej, obok terenów przyszłej NRD, systematycznej akcji rabunkowej w historii XX wieku.
Sowieckie  trofiejne  komanda  demontowały  i  wywoziły  całe  fabryki,  elektrownie,  młyny,
urządzenia,  tory  kolejowe,  stacje  telefoniczne,  rzeźnie,  surowce,  półfabrykaty,  bydło,  z  całej
"wyzwolonej" Polski. Rabunek ten był zaplanowany i przeprowadzany systematycznie na osobiste
polecenie Stalina. Najbardziej atrakcyjnym kąskiem dla Sowietów był przemysł Górnego Śląska.
Już 31 stycznia 1945 r. Stalin wydał rozporządzenie, aby rozpoznać stan przemysłu na Śląsku. 
W tym samym dniu marszałek Żukow zameldował Stalinowi, że zakłady przemysłowe na terenach
właśnie  wyzwolonej  Polski  prawie  nie  ucierpiały,  ponieważ  Niemcy  nie  mieli  czasu,  aby  je
zniszczyć, a tym bardziej ewakuować. Podobnie było na pozostałych terenach na wschód od Odry. 

W lutym 1945 r. Państwowy Komitet Obrony (Gosudarstwiennyj Komitet Oborony - GKO), który
skupiał  całą  władzę  w  Związku  Radzieckim do  momentu  rozwiązania  4  września  1945  roku,
wydelegował  do  Polski,  głównie  na  Górny  Śląsk,  komisje  ekspertów,  których  zadaniem  była
rejestracja wszystkich ważnych zakładów i urządzeń przemysłowych. 

W aparacie GKO została powołana specjalna struktura zajmująca się zdobyczami wojennymi. 25
lutego 1945 r. Stalin, przewodniczący GKO, wydał rozporządzenie nr 7590 o stworzeniu Komitetu
Specjalnego przy GKO pod kierownictwem Georgija Malenkowa, jednego ze swoich najbliższych
współpracowników. 
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Zadanie Komitetu Specjalnego zostało sformułowane w punkcie 2 rozporządzenia: "a) Ustalenie i
rejestracja podlegających wywozowi do ZSSR z terytorium Niemiec, a także z terytorium Polski
(według  rozporządzenia  GKO  nr  7558  z  20  lutego  tego  roku)  urządzeń,  szyn  kolejowych,
parowozów, wagonów,  statków parowych oraz  innych rodzajów środków transportu,  surowców
oraz gotowych produktów". 
Komitet  Specjalny  otrzymał  ponadto  za  zadanie  zorganizowanie  demontażu  i  wywozu  tych
urządzeń i materiałów do Związku Radzieckiego. 

Pięć dni wcześniej, 20 lutego1945 r., Stalin wydał wspomniane rozporządzenie nr 7558 dotyczące
spraw polskich. Punkt 6b stanowił, że wywozowi do Związku Radzieckiego z terytorium Polski
podlegają te urządzenia, materiały oraz produkty konieczne doprowadzenia wojny, które pochodzą
z  niemieckich  zakładów  lub  też  zakładów  rozbudowanych  przez  Niemców  w  czasie  wojny.
Dotyczyło  to  także  zakładów  na  ziemiach  niemieckich,  które  miały  wejść  w  skład  Polski.
Rozporządzenie nr 7558 regulowało te  kwestie  całościowo,  bez względu na to,  czy chodziło o
ziemie Polski (formalnie sojusznika!) czyli Niemiec. 
Tym samym wszystkie fabryki i zakłady na terenach niemieckich, które miały wejść w skład Polski,
oraz cały przemysł ciężki (metalurgiczny, zbrojeniowy, chemiczny itd.) na terenie Polski zostały
uznane za zdobycz wojenną i  podlegały wywozowi do Związku Radzieckiego. W czasie wojny
Niemcy rozbudowywali istniejące polskie zakłady dla potrzeb wojennych na terenie całej Polski, a
zwłaszcza  na  Górnym  Śląsku.  Tereny  te  były  bowiem  względnie  bezpieczne  przed
bombardowaniami alianckimi oraz leżały stosunkowo blisko frontu wschodniego. Ponadto należy
podkreślić,  że definicja "na potrzeby prowadzenia wojny" oznaczała praktycznie cały przemysł,
ponieważ w czasie wojny cała gospodarka pracuje na potrzeby frontu. 

Stal, rtęć i turbiny 

Już  2  marca1945  r.  Stalin  podpisał  siedem pierwszych rozporządzeń dotyczących demontażu i
wywozu całych zakładów z terenów Polski, a przygotowanych przez zespół Malenkowa. Pierwsze
rozporządzenie,  nr  7608,  dotyczyło  urządzeń  z  walcowni  rur  w  Gliwicach  (Oberhütte
Rohlstahlwerke), które zostały wywiezione do zakładów imienia Lenina w Dniepropietrowsku. 

Następne dwa rozporządzenia  dotyczyły  urządzeń z  Julienhütte  w Bobrku koło Bytomia,  które
wywieziono do zakładu imienia Dzierżyńskiego, również w Dniepropietrowsku, oraz z walcowni w
Łabędach, które trafiły do zakładów Dnieprospecstal wmieście Zaporoże. 
Rozporządzenie nr 7611 dotyczyło wywozu z Górnego Śląska stali walcowanej, w sumie 26 tysięcy
ton, 2 tysięcy ton rur i 4 tysięcy 560 ton innych rodzajów stali. Rozporządzenie nr 7612 dotyczyło
wywozu 86 ton rtęci z Chrzanowa. Rozporządzenie nr 7614 regulowało wywóz ze Śląska 19 turbin
o mocy 507 tysięcy kilowatów oraz 32 kotłów wysokociśnieniowych. 
Następne rozporządzenia dotyczące demontażu i wywózek Stalin podpisał 6 marca. Dotyczyły one
między innymi fabryki sztucznego kauczuku w Oświęcimiu, fabryki dynamitu w Bydgoszczy, 2000
km linii  kolejowych wraz  z  całym oporządzeniem (stacje,  łączność  itd.),  urządzeń z  zakładów
zbrojeniowych Osthütte oraz Graf Renard w Sosnowcu. 
A także innych urządzeń z zakładów w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach, Zgodzie,
Chorzowie, Częstochowie oraz Katowicach. 

Do lipca 1945 r. Stalin podpisał setki rozporządzeń dotyczących demontażu i wywozu urządzeń,
fabryk, surowców, produktów i półfabrykatów z terenu całej Polski. Zajął się także bydłem, owcami
i końmi. 9 marca 1945 roku wydał rozporządzenie nr 7768 o przegnaniu z Niemiec (dzisiejszych
zachodnich terenów Polski) oraz z Polski 487 tysięcy sztuk "zdobycznego" bydła oraz 100 tysięcy
"zdobycznych" owiec. 
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Dla  zabezpieczenia  tego  przedsięwzięcia  polecił  zarekwirować  10  tysięcy  koni  oraz  4  tysiące
pojazdów  konnych.  Pięć  dni  później  wydał  jeszcze  rozporządzenie  nr  7815  o  przegonieniu
kolejnych  44  tysięcy  600  "zdobycznych"  koni  z  Niemiec  (z  dzisiejszych  zachodnich  terenów
Polski) oraz z Polski. 

Duża część - zapewne większość -urządzeń i sprzętu o mniejszej wartości została zdemontowana
bez odpowiednich rozporządzeń z centrali. Demontowane i wywożone były nie tylko urządzenia i
sprzęt z przemysłu zbrojeniowego, ciężkiego oraz chemicznego, lecz także środki łączności (np.
centrale  telefoniczne),  transportu  (kolej  wąskotorowa),  elektrownie,  także  te  małe,  urządzenia
portowe  w  Gdyni,  Gdańsku  i  Szczecinie,  zakłady  przemysłu  żywnościowego  (rzeźnie,  młyny,
tartaki, mleczarnie, fabryki konserw rybnych), tekstylnego, obuwniczego itd. Czyli wszystko, co
tylko przedstawiało jakąkolwiek wartość. 

Masa zdemontowanych i wywiezionych z terenów Polski (tych nowych i tych starych) urządzeń,
sprzętu  i  materiałów  była  ogromna.  Według  danych  sowieckich  do  2  sierpnia  1945  roku
wywieziono jako zdobycz wojenną 1 milion 821 tysięcy ton urządzeń, sprzętu, a także różnych
cennych  materiałów,  czyli  145 tysięcy  680 wagonów kolejowych.  Jest  to  jednak  liczba  dalece
niepełna. Nie zawiera między innymi dostaw węgla z Polski do Związku Radzieckiego oraz do
Berlina w roku 1945. Za dostarczony wtedy polski węgiel Niemcy płacili Związkowi Radzieckiemu
produktami  przemysłowymi.  Liczby  te  nie  zawierają  także  wspomnianych  już  wcześniej  setek
tysięcy bydła i koni przegonionych na teren Związku Radzieckiego. 

Szczególnie  wartościowe urządzenia,  np.  ze śląskich kombinatów chemicznych,  transportowano
drogą  powietrzną.  Specjalnie  w  tym  celu  Stalin  wydał  15  maja  rozporządzenie  nr  8571  o
rozbudowie  lotnisk  w  Lisiczańsku,  Kemerowie  i  Stalingradzie.  Dzień  później  wydał  jeszcze
rozporządzenie nr 8587 o oczyszczeniu i rozminowaniu Odry, Szprewy, dolnego biegu Wisły wraz z
kanałami  Prus  Wschodnich,  co  miało  zabezpieczyć  wywóz  zdobycznej  flotylli  rzecznej  oraz
"trofiejnych"  urządzeń  i  materiałów.  Rząd  "polski"  dostał  polecenie  mobilizacji  8  tysięcy
pracowników,  którzy  mieli  pracować  przy  oczyszczaniu  Odry  i  Wisły,  natomiast  NKWD miał
przydzielić do tego celu 60 tysięcy jeńców wojennych. 

Poza tym Sowieci wywozili  z byłych terenów niemieckich i z Polski meble, sedesy, umywalki,
wanny, dywany, obrazy i inne cenne rzeczy. Z Białorusi i Ukrainy sowieccy aparatczycy wysyłali
całe komanda, które "organizowały" i przewoziły "trofiejny" sprzęt i towary do prywatnych celów
sowieckich towarzyszy. 

Oficerowie Armii Czerwonej robili to na skalę wręcz masową. Natomiast zwykli żołnierze nie mieli
takich  możliwości.  Im pozostały  zegarki,  pierścionki,  obrączki,  które  można było  przewieźć  w
bagażu podręcznym. 

W obliczu tych wszystkich faktów żądania odszkodowań, które wysuwa Pruskie Powiernictwo w
stosunku do Polski, muszą być ocenione jako prowokacja. Rząd niemiecki co prawda umywa ręce,
twierdząc,  że  nie  ma  z  nimi  nic  wspólnego  i  ich  nie  popiera.  Ale  część  opinii  publicznej  w
Niemczech co najmniej sympatyzuje z żądaniami Pruskiego Powiernictwa. W Niemczech panuje
bowiem  szeroko  rozpowszechnione  przekonanie,  że  Polska  zyskała  gospodarczo  dzięki
przesunięciu  granic  o  200  km  na  zachód  i  przejęciu  stosunkowo  dobrze  uprzemysłowionych
terenów niemieckich. Natomiast wiedza o sowieckich rabunkach jest szczątkowa nawet w samej
Polsce, a poza jej granicami, w tym także w Niemczech, żadna. 
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Strona rosyjska zaś do dzisiaj dba, żeby żadne "nieodpowiednie" dokumenty nie ujrzały światła 
dziennego, ponieważ inaczej przedstawiałby się wtedy ogólny bilans polsko-radzieckiej 
"przyjaźni". Upadłby wtedy mit o"wyzwoleniu" Polski, za które Polacy mają być dozgonnie 
wdzięczni nie tylko Związkowi Radzieckiemu, ale także dzisiejszej, putinowskiej Rosji. 
Bogdan Musiał 
Dr hab. Bogdan Musiał jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN 

                                                                  
Polska najwięcej ropy sprowadza z Rosji. 

W pierwszej połowie 2019 roku było to 63 proc. całego importu tego surowca. Złoża 
krajowe zapewniają nam jedynie 3 proc. całkowitego zapotrzebowania - wynika z raportu 
Polskiego Instytutu Ekonomicznego.  Autorzy najnowszego wydania "Tygodnika 
Gospodarczego PIE" zwracają uwagę, że import ropy z Rosji spada. W 2018 r. było to 77 
proc., zaś w 2017 r. prawie 80 proc.

Drugim największym dostawcą ropy dla Polski jest Arabia Saudyjska - dostarcza ona nam 
15 proc. surowca - rok wcześniej było to 8 proc.  Nowym graczem jest też Nigeria - do 
czerwca 2019 r. udział importu ropy z tego kraju w Polsce to 7 proc.

Charakterystyka i rozmieszczenie złóż ropy w Rosji 

1.1. Zagłębie Wołżańsko-Uralskie jeden z największych na świecie obszarów eksploatacji 
ropy naftowej. Zagłębie znaduje się w Rosji, jak sugeruje nazwa, między Wołgą i Uralem, a 
także między Wyżyną Timan i Niziną Nadkaspijską. Ma powierzchnię ok. 700 tys. km2. 
Eksploatacja rozpoczęła się w 1929 r. Doprowadziła do urbanizacji regiony, w trakcje której
powstały miasta Nowokujbyszew, Iszymbaj i Saławat wraz z dużą liczbą zakładów 
przemysłowych, przede wszystkim powiązanych z wydobyciem i przetwórstwem ropy, czyli
petrochemicznego i chemicznego. Przez zagłębie przechodzi rurociąg naftowy Przyjaźń.

1.2. Adygeja autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, leżąca na 
południu jej europejskiej części. Ocenia się, iż republika ma stosunkowo duże złoża ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

1.3. Sachalin na wyspie znajdują się złoża gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej. Położone 
są one w północnej części Sachalinu. Ponadto występuje złoto.

1.4. Republika Komi . Na terenie republiki wydobywa się: węgiel, ropę naftową, gaz 
ziemny, złoto i diamenty. Istnieje więcej złóż ropy naftowej w Rosji, ale te są najbardziej 
popularne.

2. Największe rosyjskie firmy naftowe 
2.1. Gazprom Nieft– jedno z największch rosyjskich przedsiębiorstw pod względem 
wielkości wydobycia ropy naftowej Rosji. Jest naftowym ramieniem Gazpromu który jest 
właścielem 100% jego akcji.



2.2. Rosnieft– rosyjski państwowy koncern działający w branży petrochemicznej. Głównym
akcjonariuszem spółki jest Rząd Federacji Rosyjskiej, posiadający 75,16% akcji, 15% akcji 
znajduje się wolnym obrocie.

2.3. Łukoil, Lukoil, ŁUKoil- właściwie OAO Nieftianaja kompanija „ŁUKOJŁ” – drugie 
pod względem wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe.

2.4. Basznieft (ros. ОАО АНК Башнефть, ang. Bashneft)– rosyjska firma przemysłu 
rafineryjnego, zajmująca się masową produkcją substancji naftowych i gazu ziemnego. 
Przedsiębiorstwo to jest największym producentem wyrobów naftowych w Rosji, w jej 
posiadaniu znajduje się ponad 140 pól naftowych i gazowych w całym kraju, oraz 3 
rafinerie ropy naftowej zlokalizowane w miejscu założenia firmy Ufie.

 Do koncernu należy także 100 stacji benzynowych mieszczących się w całej Rosji.

2.5. Tatnieft– rosyjskie przedsiębiorstwo działające w przemyśle petrochemicznym z 
siedzibą w mieście Almietjewsk, w Tatarstanie. Spółka została stworzona w 1950 roku z 
połączenia kilku lokalnych firm działających na rynku naftowym, oraz w branżach 
pokrewnych z petrochemią.

W Rosji w 2020 roku spadło wydobycie ropy i gazu, co częściowo jest efektem 
porozumienia z OPEC o redukcji wydobycia wobec spadku popytu na skutek pandemii. 
Mimo to Rosja zagospodarowuje kolejne złoża w Arktyce - pisze portal The Barents 
Observer. Wydobycie ropy spadło w 2020 roku o 8,6 proc., a gazu o 6,2 proc 

Jak informuje rosyjska agencja informacyjna TASS, powołując się na pracownika 
naukowego Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy 
Prezydencie Rosji (RANHiGS) Siergieja Hestanowa, problem z jakością rosyjskiej ropy jest
„chroniczny”.  „Jest on spowodowany tym, że rurociąg jest jeden, a jakość ropy różnych 
dostawców, którzy ją wtłaczają, różni się. W idealnym scenariuszu mieszając różne gatunki 
powinno się utrzymywać charakterystykę surowca w określonych granicach. Niekiedy 
jednak, w wyniku różnych okoliczności, to się nie udaje.Problem z dostawami surowca 
niskiej jakości nie ogranicza się do Białorusi. PERN potwierdził, że dotknął on również 
Polskę.

Jakość ropy rosyjskiej Urals spada poprzez wzrost zasiarczenia wywołany zwrotem 
rosyjskich dostawców do Chin. Rosjanie walczą tam z USA i Arabią Saudyjską, na czym 
traci Europa, o czym informowała Gazeta Wyborcza i BiznesAlert.pl.

Reuters podaje, że niektórzy klienci Rosjan rozważają zmianę dostawcy. Nieoficjalnie mówią 
agencji, że szukają już atrakcyjnych ofert. Oficjalnie wypowiedział się na ten temat wiceprezes 
PKN Orlen Mirosław Kochalski. – To otwiera przestrzeń do negocjacji, także w sprawie ceny – 
przyznał. Anonimowo rozmówcy Reutersa z branży potwierdzają ten punkt widzenia.

Jakość ropy Urals zależy od tego, z czego składa się mieszanka docierająca ropociągami do Europy.
Reuters dotarł do składu chemicznego ropy dostarczanej w lutym na kontynent. Znajduje się on na 
progu granicy dopuszczalnej jakości wyznaczonej przez standard agencji Rosstandart. Im gęstsza 
jest ropa i zawiera więcej siarki, tym niższa jest jej jakość. Standard wymaga zawartości siarki 
poniżej 1,8 procent. Urals ma go często przekraczać, według źródeł Reutersa.



Auto na wodę? Po Polsce jeździ już 40 pojazdów z taką instalacją

Data publikacji: 2012-09-28 15:27

Pomysł pana Gulaka nie jest nowy. Już pod koniec grudnia 2005 roku uzyskał na niego
patent.

- Zbiornik z deszczówką, która zawiera mniej kamienia niż zwykłą woda, umieściłem na 
siedzeniu pasażera. Stamtąd przechodzi rurką, która dochodzi do kolektora wydechowego. 
Tam zostaje ona ogrzana do około 150-160 stopni i zamienia się w parę wodną. Ona z kolei 
przechodzi dalej miedzianymi rurkami do kolektora ssącego i stamtąd dostaje się wprost do 
komory spalania – wyjaśnia budowę instalacji kielecki konstruktor.

Podczas wybuchu paliwa, dochodzi do rozbicia pary wodnej na wodór i tlen, które są 
wybuchową mieszaniną.W używanym przez pomysłowego kielczanina Mercedesie W124 z 
1986 roku instalacja na wodę działa już od 2003 roku. – Auto ma 2.5 litrowy silnik Diesla i
przejechane ponad 600 tysięcy kilometrów, z czego 70 tysięcy „na wodzie" - dodaje.Jan 
Gulak, z wykształcenia doktor prawa, próbuje zainteresować swoim wynalazkiem polskie 
ministerstwa, pisał list nawet do premiera Donalda Tuska. Jak na razie odzew z 
państwowych instytucji jest znikomy.Nie przeszkadza to jednak zwykłym obywatelom 
dokonywać usprawnień w swoich autach. – Po Polsce jeździ około 40 pojazdów z 
instalacją mego pomysłu. 

Ostatnio byli chętni z Warszawy. Oprócz samochodów z silnikiem wysokoprężnym jest 
też kilka na benzynę, ale w tych drugich trzeba trochę poczekać, aż dobrze rozgrzeje się 
silnik, aby instalacja pracowała poprawnie – twierdzi Jan Gulak.Obecnie w fazie rozruchu 
instalacji jest kolejne auto, którego właścicielem jest mechanik samochodowy z kieleckiego 
Zalesia.

Japończycy zbudowali auto na wodę z kranu

Japońscy konstruktorzy zaprezentowali samochód na wodę. Zdaniem konstruktorów, auto
jest  mało  kłopotliwe  i  nie  emituje  ani  trujących  pyłów,  ani  dwutlenku  węgla.
Samochód  jest  mały,  niewiele  większy  od  Fiata  126p.Energii  dostarcza  wewnętrzny
generator, który potrzebuje wyłącznie wody. Urządzenie rozkłada ją na wodór i tlen i to
właśnie  wodór  staje  się  paliwem -  mówi  szef  zespołu  konstruktorów z  firmy Genepax,
Kiyoshi Hirasawa. 
- Najważniejsze w naszym samochodzie jest to,  że nie wymaga on zewnętrznego źródła
zasilania - dodaje Hirasawa.



- Wystarczy od czasu do czasu dolać trochę wody. Zdaniem producenta może być to woda
mineralna,  z  kranu,  albo nawet  deszczówka.  Litr  wody wystarczy,  by samochód jeździł
przez 60 minut z prędkością 80 kilometrów na godzinę.

Konstruktorzy  nie  mówią  jednak  na  czym polega  fenomen taniego  rozkładu  wody  bez
dostarczania  energii  z  zewnątrz.  Szczegóły  techniczne  i  faktyczny  koszt  utrzymania
samochodu pozostają więc na razie tajemnicą.

Sportowa limuzyna na wodę zamiast benzyny już jeździ. I to jak! (WIDEO)
Data publikacji: 2014-10-02 

Niemcy  testują  Quant  e-Sportlimousine,  samochód  elektryczny  z  bateriami,
wykorzystującymi  słoną  wodę.  Producent  przekonuje,  że  czteroosobowe  auto  ma
imponujące osiągi. 

Już wkrótce te samochody pojadą na wodę?!

Data utworzenia: 22 marca 2018,
Samochody  jeżdżące  na  wodę  są  coraz  bliżej!  W  sprzedaży  są  już  trzy  modele  aut
napędzanych wodorem,  który  można  przecież  pozyskać  z...  wody.  Zamiast  spalin  z  rur
wydechowych tych aut leci para wodna. Słyszeliście o czymś bardziej ekologicznym 
Wodór bez problemu można pozyskać z wody. Zatem kwestią czasu pozostaje tylko kiedy
zamiast zbiorników na wodór w samochodach z ogniwami wodorowymi pojawi się... bańka
na  wodę.  Auta  produkujące  zamiast  spalin  parę  wodną  i  zasilane  wodorem  to  senny
koszmar  akcjonariuszy  koncernów paliwowych.  Sprzedaż  idzie  powoli  ale  w  tym roku
wyraźnie ruszyła. Najpopularniejszy z samochodów na wodór, Toyota Mirai znalazła juz
5200 nabywców. Do 2020 roku Toyota zamierza zwiększyć roczną sprzedaż tego modelu z
obecnych 3 000 do 30 000 egzemplarzy. W wodór w trym roku poszli kolejni producenci.
Ale zacznijmy od początku...
Wodór paliwem odnawialnym

Wodór jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem na świecie i można go pozyskiwać z 
wielu różnych źródeł kilkoma metodami. Jako gaz przemysłowy jest już powszechnie 
produkowany i wykorzystywany. W obliczu wyczerpujących się złóż naftowych przyszłość 
motoryzacji zależy od alternatywnych sposobów zasilania samochodów. Wodór stanowi 
bardzo korzystną i uniwersalną alternatywę dla ropy. 



Może być produkowany lokalnie w każdym kraju z wykorzystaniem surowców kopalnych, 
energii odnawialnej oraz odpadów.

Pierwiastek ten można pozyskiwać z wody oraz z substancji organicznych, na przykład z 
metanu, biomasy czy też odpadów komunalnych i rolnych. Do jego produkcji można 
wykorzystać energię z dowolnego źródła, także odnawialną lub geotermalną, a instalacje do 
produkcji wodoru wraz ze zbiornikami stanowią bardzo wygodny sposób na 
przechowywanie nadwyżek energii w czasie spadku zapotrzebowania oraz łatwe jej 
odzyskanie w okresach szczytu – wystarczy niewielki elektrolizer wody, aby 
zmagazynować ją w formie wodoru.

 Potem w razie potrzeby można go zatankować do samochodu lub przy pomocy 
niewielkiego generatora z ogniwami paliwowymi pozyskać energię. Rozwiązanie to jest w 
pełni skalowalne, dlatego mogą z niego korzystać duże zakłady produkcyjne, farmy 
wiatrowe i fotowoltaiczne, jak i gospodarstwa domowe wyposażone w wiatrak lub zestaw 
paneli słonecznych na dachu.

Gdzie zatankować wodór?

W Europie Zachodniej funkcjonuje już wystarczająco gęsta sieć stacji tankowania wodoru, 
aby zapewnić kierowcom samochodów elektrycznych na ogniwa paliwowe w miarę 
swobodne poruszanie się po tej części kontynentu. Wciąż jednak powstają następne. Wiele z
nich to nowe obiekty, zbudowane specjalnie z myślą o paliwie wodorowym, jednak tańszym
rozwiązaniem jest instalacja dystrybutora wodoru na stacji benzynowej. Orlen zmierzył się 
już z tym rozwiązaniem, wyposażając swoją pierwszą stację benzynową w Niemczech w 
punkt tankowania tego gazu. W Polsce na razie nie ma jeszcze takich obiektów, jednak 
Orlen, Lotos, Azoty i Tauron planują budowę infrastruktury tankowania wodoru w naszym 
kraju.

Technologia wodorowych ogniw paliwowych wchodzi do transportu różnymi drogami. 
Toyota, Honda i Hyundai oferują swoim klientom samochody osobowe zasilane wodorem – 
Toyotę Mirai, Hondę Clarity Fuel Cell i Hyundaia ix35 FCEV. Najwyższą sprzedaż – 5200 
egzemplarzy do końca 2017 roku – uzyskała dotychczas Toyota Mirai. 

Wodór zagościł także w transporcie publicznym za sprawą autobusów Toyota FC Bus, 
Toyota Sora, a niedługo znajdzie zastosowanie w polskich miastach za sprawą jeszcze 
niewdrożonych do produkcji wodorowych autobusów firm Solaris i Ursus. Wiosną tego 
roku park lokalnych pociągów w Dolnej Saksonii wzbogaci się o pierwsze pociągi zasilane 
wodorem, które zastąpią lokomotywy z silnikiem Diesla. Do transportu towarów służy już 
wodorowa ciężarówka Toyoty, która pracuje w kalifornijskim porcie w Long Beach. Jest to 
na razie prototyp, ale po zakończeniu fazy testów, w której pojazd wykonuje standardowe 
zadania transportowe, Toyota najprawdopodobniej wdroży samochód do produkcji. W ślady
japońskiej firmy idzie Nikola, która także przygotowuje się do rozpoczęcia testów swojej 
wodorowej ciężarówki.

Samochody osobowe na wodór

Toyota Mirai weszła na rynek w 2014 roku w Japonii, zaś w następnym roku zadebiutowała 
w Europie i USA. Średniej wielkości sedan jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 
154 KM i momencie obrotowym 335 Nm. Auto ma zasięg od 550 do maksymalnie 700 km. 
Do konstrukcji napędu wodorowego Toyota wykorzystała elementy układu hybrydowego, w



tym niewielką baterię trakcyjną, w której magazynowana jest energia odzyskiwana przy 
hamowaniu.

Honda Clarity Fuel Cell zadebiutowała w Kalifornii w grudniu 2016 roku i obecnie jest
dostępna w 12 salonach marki w tym stanie. Ekologiczny samochód Hondy to podobnie jak
Mirai sedan średniej wielkości z silnikiem elektrycznym o mocy 177 KM i maksymalnym
momencie obrotowym 300 Nm. Zasięg samochodu to około 600 km. Ciekawostką jest fakt,
że wodorowej Hondy nie można kupić na własność – producent przewidział tylko formę
leasingu.
Model ix35 Fuel Cell to specjalna wersja SUV-a produkowanego seryjnie przez 
Koreańczyków. Samochód napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i 300 
Nm momentu obrotowego. Zasięg samochodu określany jest na około 600 km, a 
tankowanie wodoru zajmuje około 3 minut.

Swoje zainteresowanie napędem wodorowym zademonstrował także Lexus podczas 
wystawy Tokyo Motor Show 2015, prezentując koncepcyjny samochód Lexus LF-FC 
(Lexus Future – Fuel Cell). Sercem pojazdu jest wysokowydajny system z ogniwami 
paliwowymi zasilanymi wodorem. Wytworzona przez nie energia porusza potężny silnik 
elektryczny napędzający tylne koła oraz dwa mniejsze silniki elektryczne umieszczone w 
przednich kołach – LF-LC jest więc pojazdem z napędem 4x4. Elementy układu 
napędowego rozmieszczono tak, by uzyskać jak najlepsze rozmieszczenie masy samochodu 
– zestaw ogniw paliwowych znajduje się z tyłu, sterownik mocy z przodu, a zbiorniki 
wodoru rozmieszczone są we wnękach pod kabiną w układzie litery T.

Możliwość wyposażenia w napęd bezemisyjny przewidziano także dla najnowszego 
koncepcyjnego flagowego crossovera Lexusa, LF-1 Limitless. Oprócz silnika 
konwencjonalnego i napędu hybrydowego, auto będzie mogło mieć napęd elektryczny 
zasilany z akumulatorów lub wodorowych ogniw paliwowych.

https://www.fakt.pl/pieniadze/motoryzacja/te-samochody-pojada-na-wode

Cytat  drugiego mądrego człowieka

 Dlaczego smog włoski zabija więcej niż polski

Najwięcej bodaj krytyki wywołało porównanie sytuacji powietrznej Polski i Włoch, 
w której zawarłem tezę: Włochy nie mają węgla, lecz ich powietrze zabija więcej. Włochy 
nie mają węgla, mają natomiast energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii oraz na
ruskim gazie — czyli mają sytuację idealną z punktu widzenia naszych ekodziałaczy (OZE 
44%, gaz 34%, węgiel 15%). Tymczasem 90% Włochów mieszka w zanieczyszczonym 
środowisku, gdzie stężenie pyłów smogu sięga najwyższych dopuszczalnych poziomów. 
Eksperci twierdzą, że Italia osiąga jedne z najgorszych wyników zanieczyszczenia 
atmosferycznego z całej Europy. Taki raport zaprezentowała Fundacja Zrównoważonego 
Rozwoju we włoskim senacie. Wynika z niego, że we Włoszech 91 tysięcy osób rocznie 
umiera przedwcześnie z powodu smogu. Nie ma węgla, jest smog i jest dwukrotnie więcej 
szacowanych śmierci smogowych. 



Twierdzi się, że nie można porównywać Włoch do Polski, gdyż Włochy mają smog 
z samochodów a my z węgla. Wielu może zaskoczyć informacja, że Polska nie tylko nie 
odstaje pod względem liczby samochodów od zachodu Europy, ale i jest w ścisłej 
europejskiej czołówce. Pomijając mikropaństwa, jak Luksemburg czy Malta, pod względem
liczby samochodów na osobę, Włochy są na miejscu 4. w Europie, zaś Polska na miejscu 5. 
Mamy więcej samochodów per capita niż Niemcy, Francuzi czy Anglicy! Co istotne, na 
zachodzie z całą pewnością mają więcej aut o lepszym standardzie emisyjnym, podczas gdy
w Polsce mamy zdecydowanie więcej tych starych kopciuchów, na dodatek z powszechnie 
powycinanymi filtrami cząstek stałych. 

Główną specyfiką zanieczyszczeń drogowych jest emisja dwutlenku azotu. Tymczasem 
Włochy nie są wcale liderem tego rodzaju zanieczyszczeń: według raportu Air Quality 2018
są dopiero na 11 miejscu. Większe stężenie NOx występuje m.in. w Belgii, Holandii, UK, 
Niemczech, Grecji czy Norwegii. Tymczasem to właśnie Włosi mają powietrze gorsze nie 
tylko od krajów zachodnich, ale i od Polski. Nie da się tego sprowadzić do samochodów. 

Z drugiej zaś strony polskiego smogu nie da się sprowadzić do węgla oraz niskiej emisji. Od
kilku lat powtarza się u nas tezę z raportu NIK, który ustalił, że w skali kraju za 82-93% 
smogu odpowiada niska emisja, podczas gdy komunikacja to zaledwie 5,2-7%. Dane te są 
jednak zupełnie bałamutne dla tego smogu, na który się najbardziej narzeka. Dlatego tak 
bardzo zaskoczyły wszystkich badania naukowców z AGH, które ustaliły, że w centrum 
Krakowa nie ma problemu z niską emisją, występuje ona na obrzeżach, tam gdzie są 
dzielnice domków jednorodzinnych. Zaskoczenie wzięło się stąd, że najbardziej narzeka się 
na smog w zatłoczonych centrach miast. Tymczasem ten smog, w przeciwieństwie do skali 
ogólnokrajowej, w większości powstaje nie wskutek niskiej emisji, lecz wskutek ruchu 
drogowego. Ten sam raport NIK zwracał uwagę, że np. w Warszawie w roku 2011, ruch 
samochodowy odpowiadał za 63% stężenia pyłów PM10. 

Z kolei w Krakowie w roku 2005 samochody odpowiadały za 68% pyłów zawieszonych, 
czyli  niska emisja . Jak najbardziej można więc porównywać smog polski i włoski. 

W ogóle problem z zanieczyszczeniami w Polsce w dużym, słabo zbadanym zakresie wiąże 
się także po prostu z naszą geografią. Nie chodzi tylko o góry, ale przede wszystkim o to, że
nasz kraj leży na nizinie środkowoeuropejskiej, która leży na styku mas atmosferycznych 
wschodu i zachodu. W Polsce dominują głównie wiatry z zachodu, które spotykają się tutaj 
z masami powietrza pochodzącymi z azjatyckiego heartlandu. To bardzo dobre warunki dla 
osiadania tutaj licznych zanieczyszczeń z zachodu. Jak czytamy w tekście Źródła i wielkość
emisji tlenków azotu w Polsce: „Aż 80 % tlenków azotu, jakie osiadają na południowo-
zachodnim terytorium Polski, to 'prezent' od sąsiadów — Niemców i Czechów." Grupa 
organizacji ekologicznych opracowała raport „Europe's Dark Cloud: How coal-burning 
countries are making their neighbours sick", w których wylicza, że elektrownie węglowe 
spowodowały przewczesną śmierć 23 tys. ludzi w Europie (nieco mniej niż 26 tys. 
z powodu wypadków drogowych). 

O ile niska emisja zanieczyszcza głównie lokalne środowisko, o tyle emisja z wysokich 
kominów fabrycznych, wskutek wiatrów, zanieczyszcza kraje sąsiednie. Polskie elektrownie
węglowe miały spowodować przedwczesną śmierć 1140 ludzi w Polsce, a 4690 poza 
Polską. Ponieważ w Polsce wieje głównie z zachodu a nie na zachód, to raczej my 
powinniśmy robić raporty, ile to przedwczesnych śmierci powodują u nas nawiewy 
z zachodnich fabryk. 



Coś takiego, jak raport turecki na temat na temat wpływu emisji UE na ten kraj. 

Smog to wyżowa kopuła, która nas poddusza

Zwolennicy wiązania smogu z węglem wskazują, że smog pojawia wtedy, kiedy się pali 
w piecach, a znika, a w lecie, gdy jest duży ruch to smogu nie ma. Jest to modelowy wręcz 
przykład zwodniczości zależności czysto korelacyjnej. To że smog pojawia się razem 
z paleniem w piecach, nie oznacza, że to palenie jest przyczyną smogu. Przyczyną smogu 
nie są zjawiska antropogeniczne, lecz naturalne zjawiska klimatyczne: brak wiatru oraz 
inwersja termiczna. Szczególne znaczenie ma zjawisko inwersji związane z ochłodzeniem 
temperatury oraz cyklem dzień-noc, w efekcie nad naszymi głowami tworzy się warstwa 
ciepłego powietrza, która działa jak czapa blokując rozpraszanie wszelakich pyłów. Przez 
większość roku temperatura naszej atmosfery najcieplejsza jest przy ziemi i staje się coraz 
chłodniejsza wraz z wysokością. Sytuacja taka powoduje ruchy wznoszące powietrza i jego 
mieszanie. 

W efekcie, nawet jeśli emitujemy przy powietrzchni ziemi zanieczyszczenia powietrza, 
siłami pionowych prądów konwekcyjnych dość szybko są one unoszone w górne warstwy 
atmosfery i rozpraszane. Latem możemy generować wiele zanieczyszczeń, lecz są one 
skuteczniej rozpraszane. Zimowa inwersja tworzy nad naszymi miejscowościami czapy 
termiczne, które blokują prądy konwekcyjne, a tym samym kumulują zanieczyszczenia 
blisko ziemi. 

W ten sposób powstaje smog. Generuje go nie ogrzewanie lecz inwersja, która wiąże te 
pyły, które podówczas emitujemy lub które emitowane są naturalnie (tam gdzie nie ma 
zanieczyszczeń ze spalania węgla lub ruchu drogowego smog powstaje z emisji 
naturalnych, np. pyłów wulkanicznych lub metabolizmu roślinnego). (….)

By zrozumieć czym w istocie jest smog, trzeba powiedzieć parę słów o dynamice atmosfery,
czyli ruchów powietrza. Powyższe stwierdzenie, że za smog w zimie odpowiada zjawisko 
inwersji termicznej jest bowiem uproszczeniem. Zjawisko zimowej inwersji jest jedynie 
zimowym efektem utrzymującego się wysokiego ciśnienia powietrza. Jak wyjaśnia prof. 
Szymon Malinowski z UW, w centrach niżu powietrze wznosi się do góry z prędkością 
milimetrów lub centrymetrów na sekundę, z kolei w centrach wyżu — opada. Wyże blokują
nam prądy konwekcyjne, które odpowiadają za oczyszczanie powietrza, którym 
oddychamy. 

Letni smog również tworzony jest przez wyże, które generują nad ziemią analogiczną 
kopułę powietrzną blokującą pionowe prądy konwekcyjne, z tą różnicą, że wyżowa kopuła
zimowa wiąże przy ziemi masy zimnego powietrza, zaś wyżowa kopuła letnia wiąże masy 
gorącego powietrza.

 Jak wyjaśnia amerykańska meteorolog, Tiffany Means, „As air near the surface spreads 
away from the high center, air from above it sinks down toward the surface to replace it. 
This sinking air creates an invisible boundary around the high pressure area. Anything 
within this boundary becomes 'grounded' and trapped within it, including hot air. (This is 
why your weatherman refers to it as a 'dome' of high pressure.) The sinking air in a high 
pressure system traps air near the ground." (Air Quality: Why It Suffers in Summer). 

http://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/jak-cisnienie-wplywa-na-pogode


„Gdy powietrze w pobliżu powierzchni rozprzestrzenia się z dala od wysokiego środka, 
powietrze z góry opada w kierunku powierzchni, aby je zastąpić. To opadające powietrze 
tworzy niewidoczną granicę wokół obszaru wysokiego ciśnienia. Wszystko w tej granicy 
zostaje „uziemione” i uwięzione w niej, w tym gorące powietrze. (Dlatego Twój meteorolog
nazywa to „kopułą” wysokiego ciśnienia). Tonące powietrze w systemie wysokiego 
ciśnienia zatrzymuje powietrze blisko ziemi. ”(Jakość powietrza: Dlaczego cierpi latem). 

Różnica w genezie smogów w różnych porach roku jest taka, że w naszym przypadku smog 
zimowy generuje wyż syberyjski znad Rosji, zaś smog letni generuje wyż azorski znad 
Atlantyku. Wyże zimowe mamy mocniejsze. Taki to urok naszego położenia w środku 
Europy, na nizinie pomiędzy wschodem a zachodem.  Zanieczyszczenia powietrza nie mają 
istotnego wpływu na zachorowalność oraz umieralność, zaś geograficzny rozkład tych 
zjawisk jest determinowany przez czynniki klimatyczne; 

Nie ma  polskich ziemniaków z  powodu  złej pogody ?  26 kwietnia 2021  padał  śnieg.

Młode” ziemniaki z importu już na polskim rynku

Konsumenci w Polsce chętnie sięgają po młode ziemniaki z importu. I to pomimo tego, że 
ziemniaki te wcale tak młode nie są, a do tego ich ceny są dużo wyższe niż ceny krajowych 
ziemniaków „starych”.
Krajowy rynek ziemniaków pozostaje w tym samym stanie zapaści, w jakim pozostawał 
w lutym. Ceny są oczywiście wyższe niż rok wcześniej, ale poziom 5,00 – 7,00 zł/worek 15 
kg (za towar kierowany na rynek wewnętrzny) nie może zachwycać producentów, 
zwłaszcza, że jesienią zapowiadało się zupełnie co innego i apetyty były wówczas spore.
Teraz wszystko wskazuje na to, że apetyty z września i października pozostaną 
niezaspokojone. Raczej trudno oczekiwać wzrostu cen na takim rynku. 

A pojawienie się importu ziemniaków „młodych” z Cypru czy Egiptu na pewno tu 
nie pomorze.
Oczywiście ten „młody” ziemniak to towar, który jest tylko częściowo konkurencyjny 
dla ziemniaków „starych”. Zwłaszcza z cenami w hurcie na poziomie 50,00 zł/25 kg i rzędu 
3,99 zł/kg w sieciach handlowych. Ale trochę rynku zabierze. Jeśli dodamy to do tego, co 
zabierają importowane ziemniaki „stare”, to jasne jest, że nie przysłuży się to wszystko 
popytowi na towar krajowy.

Czynnikiem, który może zrównoważyć wzrost konkurencji na ziemniaczanym rynku 
i zadziałać w jakiejś mierze pro wzrostowo na ceny rodzimych ziemniaków to pogoda. Jeśli 
obecne pogorszenie aury potrwa dłużej, to opóźni się start nowego sezonu i „stary” 
ziemniak będzie musiał funkcjonować na rynku dłużej. Ale czy na pogodę można liczyć ?

                            Skąd  się  wzięły  te klimatyczne  problemy ?  

                         Trzeba  przeczytać  e  - book  o  New World  Order.

                               Trzeba  się dowiedzieć  wszystkiego  o NWO 

                    oraz     także z   e- booków  o nazistowskiej Pan Europie.



2  maja 2021  ZMIANY NA  ZIEMI 

 Wiatr nawet 90 km/h, deszcz i burze. Ostrzeżenia dla większości województw 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę po południu alerty o silnym 
wietrze dla większości kraju. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi opadami 
deszczu, burzami i śniegiem. Na Bałtyku możliwy sztorm.

IMGW wydano też alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niemal
całym woj. warmińsko-mazurskim oraz północnej części woj. podlaskiego. Należy 
spodziewać się tam w nocy opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 2 
cm do 6 cm.

Wzrost poziomu wód na rzekach
Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla południowej części 
województw: dolnośląskiego i lubuskiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu w 
rzekach na tym obszarze będą występowały dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej 
z przekroczeniem stanów alarmowych.W innych regionach kraju, m.in. na Mazowszu, 
Podlasiu, Mazurach i na południu Wielkopolski woda w rzekach może lokalnie przekroczyć 
stany ostrzegawcze.

Sztorm na Bałtyku
IMGW wydał w niedzielę także ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa 
pomorskiego o możliwym sztormie na Bałtyku. Prędkość wiatru może sięgnąć do około 87 
km/h, a wysokość fali - do 4 metrów.

                          Fragment  e- booka o NWO
   HAARP – broń totalnego zniszczenia | Stop Nwo Poznań

 Broń ta potrafi wywołać może różnego rodzaju katastrofy „naturalne”
HAARP – program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez 

      US Air Force    US Navy i DARPA oraz budowany przez BAE Systems 

HAARP czyli “High-frequency Active Auroral Research Program” (Aktywna aureola
Wysokiej częstotliwości fal) jest to ściśle tajna amerykańska broń, której początki sięgają
1900 roku. Broń ta jest oparta na wynalazkach Nicola Tesli i polega na bezprzewodowym
przesyłaniu fal różnej częstotliwości oraz prądu. Jest to w istocie globalny oręż, którego siła
zdolna  jest  modyfikować  pogodę-wywoływać  w  wybranym  miejscu  planety,  trzęsienia
ziemi,  huragany  i  wysokie  na  kilka  pięter  powodzie  i  długotrwałe  susze,  a  nawet-gdy
zajdzie potrzeba, zniszczyć wszelkie życie.
Czy można sobie wyobrazić broń, przy której bomba atomowa to dziecinna zabawka? Ano
nasi kochani naukowcy kochający pokój i dobrobyt na zamówienie iluminatów stworzyli
uzbrojenie,  za  pomocą  którego  unicestwić  można  każdy  system  łączności,  przesyłania
energii,  unieszkodliwić  lecące  samoloty,  rakiety  lub  pojazdy  kosmiczne,  zaglądać  bez
pośrednictwa satelity za horyzont lub pod powierzchnię ziemi, powodować samodetonację
amunicji  lub  gazociągu  i  co-najbardziej  niewiarygodne-manipulować  na  ogromną  skalę



ludzkimi umysłami.

 Ale to nic. Broń ta potrafi wywołać może różnego rodzaju katastrofy „naturalne” przez
potężne impulsy elektromagnetyczne, które są w stanie nie tylko modyfikować pogodę , ale
także powodować awarię wszystkiego, co ma związek z elektrycznością, wywołać sztucznie
trzęsienie ziemi (ostatnio w Iranie) o ogromnej sile wzbudzanej w płynnym jądrze ziemi,
niszczyć wybrane cele za pomocą plazmy oraz przesyłać fale bezpośrednio do mózgów
(emitery mają możliwość nadawania tych samych fal co mózg) wywołując odmienne stany
emocjonalne.  Za pomocą takich nadajników można nawet wypalać w jonosferze dziury,
wystawiając wszystko co pod nimi na zabójcze działanie pro
mieni kosmicznych.

Ostatecznym rezultatem rozwijania technologii tej broni będzie rzucenie na kolana całych
narodów.  Nie  łudźmy  się  –  HAARP służy  garstce  ludzi  rządnych  władzy,  którzy  nie
zawahają  użyć  tej  technologii  przeciwko  każdemu,  kto  sprzeciwi  się  ich  planom.  A to
ostatecznie zakończy erę demokracji i zapanuje totalitaryzm – rządzić będzie wąska grupa
dysponująca tą nową technologią.Właśnie z powodu kluczowej roli HAARP-u w planach
iluminatów, informacja o tej broni ta jest tak ściśle strzeżona przed opinią publiczną. Nie ma
o niej nawet wzmianki w Wielkiej Encyklopedii PWN, choć prace nad jej skonstruowaniem
trwały od połowy lat 60. 

Jedna z nielicznych, przetłumaczonych na język polski, pozycji książkowych poświęcona 
realizowaniu właśnie projektu w tej dziedzinie- praca Jerego E. Smitha, HAARP broń ostateczna-
jest nieosiągalna w Centralnej Bibliotece Wojska Polskiego.    Wiadomo – starą manipulacyjną 
zasadą jest przecież to, że jeśli się o czymś się nie mówi, to to nie istnieje. 

Tak w tym przypadku na HAARP spada całkowita zasłona milczenia ze strony mediów i
rządów. A przecież HAARP to nie tylko zestaw anten na Alasce, ale również cały kompleks
laboratoriów  i  uniwersytetów  rozmieszczonych  na  całym  świecie,  pracujących  nad
rozwijaniem tej technologii. Jednakże informacji na ten temat nie otrzymacie krajach, które
prawdopodobnie  pracowały  nad  stworzeniem  takiej  broni.  Naukowcy  zaangażowani  w
prace badawcze przeważnie milczą zasłaniając się Ustawą o Bezpieczeństwie Narodowym,
bądź wypowiadają się lakonicznie i uspokajająco. Broni geofizycznej nikt oficjalnie nie ma,
a jej posiadania zabrania nawet ONZ-towska konwencja ENMOD (Techniczna Modyfikacja
Środowiska) o zakazie militarnego używania technik modyfikacji środowiska naturalnego.
Nie  miejmy żadnych złudzeń co do tego,  czy jest  ona przestrzegana… Niektóre z tych
eksperymentów mogą mięć nieprzewidywalne konsekwencje dla środowiska naturalnego,
gdyż ich przedmiotem są jonosfera i magnosfera ziemi.

Działanie  broni  geofizycznej,  opiera  się  na  idei  oddziaływania  na  te  środki  za  pomocą
dostatecznie silnych i skumulowanych fal ultrakrótkich. Mogą one podgrzewać fragment
jonosfery (jak kuchenka mikrofalowa), co powoduje odkształcenie tej warstwy atmosfery.
Można ją unosić, odginać, a nawet tworzyć z niej coś na kształt gigantycznych soczewek
elektromagnetycznych skupiających promienie słoneczne w określonych punktach. 

Od  kilku  dobrych  lat  obserwuje  się  wiele  dziwnych  zdarzeń  dotyczących  zjawisk
pogodowych.  Od początku roku  wielu  obserwatorów widziało  na  niebie  bardzo dziwne



obłoki  o  regularnych  geometrycznych  kształtach,  będące  ewidentnymi  śladami
pozostawionymi  przez  potężne  emisje  elektromagnetyczne  w  atmosferze.  Ilość  tzw.
anomalii pogodowych rośnie w galopującym tempie z roku na rok. Wspomnijmy chociażby
obrazki przedstawiające Jerozolimę pod śniegiem, czy monstrualne, nie notowane od 100 lat
letnie upały i susze w Europie, gdzie te same obszary zostały nawiedzone przez powodzie w
następnych  latach.  Obserwuje  się  także  wiele  nagłych  niezwykle  silnych  tajfunów
pustoszących Chiny czy Koreę Północną.

 Bardzo  wiele  wskazuje,  że  to  właśnie  Amerykanie  testują  możliwości  nowej  broni
geofizycznej HAARP. Pamiętajmy, że potencjalna moc tej broni jest wprost niewyobrażalna
– tropikalny sztorm ”wyprodukowany” za jej pomocą może mieć siłę około nawet około
10000 jednomegatonowych bomb wodorowych! 

Za pomocą kontrolowanych trzęsień ziemi, może w kilka sekund zniszczyć wielomilionowe
miasta  i  unicestwić  każdą  infrastrukturę.  Bez  prądu,  energii  i  komunikacji  nie  może
funkcjonować  żadne  państwo.  I  tutaj  dochodzimy znowu do  sedna  tego  wszystkiego  –
przecież  światowe  katastrofy  ekologiczne  są  pretekstem  za  poddaniem państw  kontroli
międzynarodowej i stworzeniem jednego światowego rządu czyli tzw. „Nowego Porządku
Światowego”, mającemu przeciwdziałać globalnym kataklizmom! 
Pamiętajmy o tym, za nim z wielką radością przyklaśniemy i zgodzimy się na jednoczenie
się państw w walce z „globalnym ociepleniem” (niech nikt nie kupi historii, że to wszystko
przez człowieka) lub jakimkolwiek innym zagrożeniem klimatycznym.

Jest jeszcze jeden wątek łączący się z tą superbronią. W większości informacji na temat
HAARP dowiadujemy się jedynie o jej działaniu na pogodę, trzęsienia ziemi, rzadziej o jej
wpływie  na  ludzki  mózg.  Mniej  znane  jest  też  jej  działanie  mogące  powodować różne
wybuchy oraz możliwość zdalnego sterowania samolotami czy samochodami (hmm…11
września..?). 

Bardzo mało także wspomina się o możliwości dotykania tą bronią ludzkiego ciała – ponoć
może swoimi falami dotknąć każdą istotę żywą na Ziemi korzystając z jej bioprądów –
dzięki temu może powodować lub symulować różne choroby, a nawet uśmiercić człowieka,
ewentualnie wywołać we nim różne stany psychiczne.

Gigantyczny kompleks 180 anten nadawczych wysokich częstotliwości na Alasce oficjalnie 
służy do badania jonosfery. 

HAARP to broń, która pozwala zniszczyć wszystkie satelity i międzykontynentalne pociski 
balistyczne. Sprowadzać na wybrany cel falę promieniowania równie niszczącego jak 
bomba nuklearna. Zaglądać głęboko pod ziemię. Manipulować pogodą. Przesyłać do 
umysłów milionów ludzi rozkazy „poddaj się” lub „bądź posłuszny”. Taka broń byłaby 
w stanie zniszczyć całe narody bez jednego strzału...

HAARP jest największym na świecie nadajnikiem radiowym o nieporównywalnej z niczym 
mocy i wyjątkowych możliwościach:
• Kontrola umysłu
• Modyfikowanie pogody i środowiska naturalnego
• Atak elektromagnetyczny na niespotykaną skalę



• Podziemna tomografia
• Łączność z łodziami podwodnymi

JERRY E. SMITH (1950–2010) był pisarzem, wydawcą, redaktorem gazet i magazynów. 
Jego dziennikarskie opracowanie HAARP:  NAJNIEBEZPIECZNIEJSZA BROŃ 
ŚWIATA ujawnia prawdę o amerykańskim programie wojskowym ukrytym za 
„nieszkodliwym” cywilnym projektem badawczym. Odsłania fakty przeczące oficjalnym 
amerykańskich oświadczeniom naukowców, polityków i wojskowych.

                             TRZEBA  PRZECZYTAĆ     E-BOOKI 
                            ŻEBY WIEDZIEĆ  SKĄD SIĘ  TO WZIĘŁO  ! 

           Nie było pogody i nie będzie  kartofli ?  Będą   od  Euro  Führera !

4 lis 2011 — Niemiecka chemiczna firma BASF zawnioskowała o dopuszczenie do upraw 
od 2014 r. GMO genetycznie modyfikowanych ziemniaków 'Fortuna ‘, szkodliwych dla 
zdrowia.
Importowane do Polski ziemniaki pochodziły przede wszystkim z  Niemiec.
 Zagraniczne ziemniaki udają nasze. Sieć wyjaśnia, co oznacza "wyprodukowane w 
Polsce"Proceder podmieniania ziemniaków trwa w najlepsze. 
Opakowanie ziemniaków, a na nim napis "Wyprodukowano w Polsce". Na tym samym 
opakowaniu przyklejona etykieta i napis: "Kraj pochodzenia: Niemcy". Tak wyglądają 
ziemniaki sprzedawane pod marką własną w Auchan.

                                A  dlaczego to  robią  ? NWO.

 Cały  artykuł   drugiego mądrego człowieka.
Hormeza - co cię nie zabije, to cię wzmocni. Rzecz o wawelskim smogu 

• Liczba przedwczesnych zgonów z powodu smogu 
• Korelacja nie oznacza przyczynowości 
• Jak ekoreligia skorumpowała naukę 
• Efekty zakazu węgla w Irlandii 
• Dlaczego smog włoski zabija więcej niż polski 
• Smog to wyżowa kopuła, która nas poddusza 
• Smog wulkaniczny i roślinny 
• Ciśnienie atmosferyczne: przyczyna smogu i wzrostu śmiertelności 
• Dlaczego najbardziej zanieczyszczone miasto jest oazą zdrowia? 
• Formaldehyd w szczepionkach: to nie substancja czyni truciznę 
• Hormeza: co cię nie zabije — to cię wzmocni 
• Zakazać wędzenia czyli ten straszny benzo(a)piren 
• Czy nasz smog zabija inteligencję? 
• Czy można pokonać smoka? 
• Bibliografia 

Napisana przeze mnie notka wskazująca na rozbieżności przy szacowaniu liczby 



przedwczesnych śmierci z powodu zanieczyszczeń powietrza, tudzież o przypisywaniu 
owej liczby spalaniu węgla, spotkała z dużym zainteresowaniem, ale i licznymi 
polemikami. Wasze liczne komentarze skłoniły mnie do rozszerzenia tematu, gdyż 
w mediach temat smogu, jak i szerzej — zanieczyszczeń powietrza, jest mocno 
zdeformowany. Jest to najobszerniejsza tego typu analiza w języku polskim — oparta na 
kilkudziesięciu pracach naukowych, których spis można znaleźć na końcu tekstu. 

Liczba przedwczesnych zgonów z powodu smogu

Były minister zdrowia, Konstanty Radziwił, który nota bene przed laty wsparł  moją  batalię
z pseudonaukową homeopatią, na antenie TOK FM zwrócił uwagę na tę szczególną 
namiętność naszej debaty wokół „smogowej śmiertelności", nazywając ją „troszkę bardziej 
teoretyczną", musiał złagodzić swoją wypowiedź, choć przecież była ona poprawna 
merytorycznie: szeroko kolportowane liczby zgonów z powodu smogu nie są wielkościami 
empirycznymi, lecz teoretycznymi, opartymi na wątpliwych fundamentach. Jakie dane 
podają krajowe media?

• Gazeta Wyborcza, 27 lutego 2016: Pogodzić węgiel z powietrzem. Smog zabija 
w Polsce 44 tys. osób rocznie — mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny 
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. 

• Dziennik Zachodni, 27 sierpnia 2018: Rząd potwierdza: smog zabija rocznie 19 tys. 
osób! Co z normami dla węgla? 

• INNPoland, 5 listopada 2018: Smog naprawdę zabija Polaków. NFZ wykazał to 
czarno na białym. Dane Ministerstwa Zdrowia wskazywały, że smog zabija ok. 67 
tys. Polaków rocznie. 

• TOK FM, 4 grudnia 2018: Smog zabija 50 tysięcy Polaków rocznie. „Nagle 
wymiera całe miasteczko" — mówi prof. Bolesław Samoliński, powołując się na 
dane WHO (ONZ), kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

• PAP, 30 stycznia 2019: Smog zabija rocznie tysiące Polaków. Z najnowszego raportu 
„Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" opublikowanego właśnie 
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny 
wynika, że w latach 2005 — 2017 zjawisko to odpowiadało średnio za około 3,8 tys. 
śmierci rocznie. 

Wszystkich przebił portal INN Poland, który samemu Ministerstwu Zdrowia przypisał 
spektakularne odkrycie 67 tys. zgonów smogowych rocznie. Odkrycia tego dokonali 
w ministerialnym dokumencie Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 
roku. 

Śledczym z serwisu OKO Press w tym samym dokumencie udało się wyśledzić „ciut" 
mniej, bo tylko „11 tys. więcej zgonów przez smog w 2017 rok". Otóż zarówno jedni jak 
i drudzy swoje liczby wyjęli z kapelusza — w rzeczonym dokumencie próżno ich szukać. 
Faktem jest, że urzędnicy z MZ wygenerowali analizę w której zastanawiają się, dlaczego 
w roku 2017 standaryzowana wiekiem liczba zgonów wzrosła wobec poprzedniego roku 
o całe 1,5%. W dokumencie tym zasugerowali, że styczniowy wzrost liczby zgonów 
„potencjalnie" mógł być spowodowany w jakiejś mierze także i wyjątkowo dużym 
natężeniem pyłów PM10, tyle że nie ma tutaj żadnych konkretnych liczb. 

Dane liczbowe mamy natomiast dla innego czynnika: w feralnym styczniu odnotowano 
rekordowe mrozy oraz o ok. 40 tys. wzrosła liczba przypadków grypy. Śmiertelność 



z powodu grypy jest niedoszacowana, bo jeżeli ktoś miał na przykład powikłania 
kardiologiczne po grypie i umarł, to w karcie zgonu jako powód podaje się niewydolność 
krążenia. W istocie jednak tego rodzaju raporty, które w ujęciu krótkoterminowym analizują
drobne wahnięcie współczynnika śmiertelności, nie mają wielkiej wartości merytorycznej. 
Coś tak złożonego jak tendencje śmiertelności powinny być analizowane w perspektywie 
lat. Jeśli spojrzymy na współczynnik śmiertelności Polaków w ostatnich dekadach, 
zauważymy, że dynamika śmiertelności porusza się po sinusoidzie. Czasami był on wyższy, 
czasami niższy niż obecnie. Aktualnie współczynnik śmiertelności Polaków jest podobny do
lat 1945 oraz 1985. Co warte podkreślenia, polski współczynnik zgonów wyróżnia się 
pozytywnie na tle Europy Środkowej. Eko-Niemcy mają wyższy współczynnik zgonów 
aniżeli Polska z naszym zanieczyszczonym powietrzem. 

Warto też pamiętać, że ów raport wypuściła jednostka NFZ, a więc trzymająca kasę; można 
odnieść wrażenie, że głównym jego motywem było stwierdzenie, że kontestowana przez 
kardiologów zmiana wyceny świadczeń nie doprowadziła do wzrostu śmiertelności. 

O ile NFZ nie podał żadnych danych na temat wzrostu liczby zgonów spowodowanych 
smogiem w styczniu 2017, o tyle liczby takie znajdujemy w raporcie „Sytuacja zdrowotna 
ludności Polski i jej uwarunkowania" (2018) Państwowego Zakładu Higieny Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego: 2 tys. przedwczesnych zgonów (strona 427). Można 
oczywiście powiedzieć, że jest to wciąż liczba istotna. Tak, ale jest ona radykalnie niższa 
niż zmyślona w portalu Tomasza Lisa liczba 67 tys. czy wyczarowana przez OKO Press 



liczba 11 tys. Tak oto działają media w temacie smogu oraz dezinformowania na temat 
zanieczyszczeń powietrza. 

Kolejna liczba to 50 tys. ofiar smogu według TOK FM. Co bardziej przykre, liczbę taką 
podaje na antenie tej rozgłośni czołowy profesor warszawskiego medyka, powołując się na 
dane WHO. Tymczasem WHO podaje, że roczna liczba przedwczesnych zgonów w Polsce 
wynosi 26 tys. i co więcej, jest to liczba dotycząca wszystkich zanieczyszczeń pyłowych, 
z których niskiej emisji można przypisać nie więcej jak połowę, zaś smogowi jeszcze mniej.
Warto bowiem pamiętać, że nie każda niska emisja powoduje smog, a jedynie te rzadkie jej 
epizody, kiedy mamy bezwietrzną pogodę a w szczególności inwersję temperaturową. 

Dalej mamy 44 tys. ofiar smogu w Gazecie Wyborczej. I znów przykre, że liczbą taką 
szermuje przedstawiciel ONZ, choć przecież zdrowotna agenda ONZ podaje liczby 
znacznie niższe.

 Liczbę 44 tys. można znaleźć w raportach „Air Quality in Europe" publikowanych przez 
Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Po pierwsze, nie jest to liczba dotycząca smogu, 
lecz przedwczesnych śmierci z powodu wszystkich zanieczyszczeń pyłowych. Po drugie, 
owe szacunki dotyczą liczby przedwczesnych zgonów szacowanych w oparciu o model 
każdej obecności pyłów w powietrzu. Jeśli przyjmie się model rachowania liczby 
przedwczesnych śmierci dla stężeń pyłów >0 μg/m3 wychodziła im liczba 46 tys. zgonów, 
gdy przyjmowano barierę stężeń na >2,5 μg/m3 liczba spadała do 41 tys. (raport z 2017). 

Według WHO tak niskie progi stężeń mają wirtualny związek z domniemanymi zgonami. 
WHO za sensowną barierę stężenia uznała >5-8 μg/m3, co dało ogólną liczbę 26 tys. 
zgonów, przy czym jedynie długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM2.5 o stężeniu 
wyższym niż 10 µg/m3 powoduje wzrost śmiertelności w wyniku zachorowań na choroby 
układu oddechowego i krążenia, które odpowiadają za znakomitą większość owej puli 
zgonów. 



Dalej mamy liczbę 19 tys. zgonów z powodu smogu w Dzienniku Zachodnim. Dane te 
opierają się na raporcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 2016, tyle że ów 
raport nie dotyczy smogu, lecz szacowanej liczby przedwczesnych zgonów z powodu 
niskiej emisji (wyliczyli, że zabija ona 15 tys. ludzi w miastach przy średnim stężeniu 
drobnego pyłu 24,5 μg/m3 i 4 tys. na wsiach przy średnim stężeniu pyłu 15,6 μg/m3). Niska
emisja to nie jest to samo, co smog. W październiku 2018 do Krakowa zawitał gęsty smog. 
Bombardowani antywęglową propagandą mieszkańcy poczęli dumać, skąd się on wziął, 
skoro domowe piece zimne, bo na dworze 20 stopni Celsjusza. Obecnie (10 lutego) w całym
kraju mamy niską emisję, lecz według serwisu powietrze.gios.gov.pl Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), w całym kraju powietrze ma jakość dobrą lub 
bardzo dobrą (przy dość niskim ciśnieniu od 995 hpa na płn-zach do 1011 hpa na płd-wsch).
Pomimo niskiej emisji nigdzie w Polsce stężenie pyłów PM10 nie przekracza 60 μg/m3, 
tymczasem według GIOŚ smog zaczyna się od stężenia 75 μg/m3. 

I tak dochodzimy do ostatniej liczby zgonów: 3,8 tys. rocznie według Państwowego 
Zakładu Higieny. Liczba ta dotyczy skutków zdrowotnych krótkookresowego narażenia na 
pył zawieszony PM2,5 — a zatem jest to jedyny szacunek naprawdę dotyczący smogu, przy
czym liczba ta odnosi się do miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Czy smog w mniejszych 
miejscowościach, gdzie nie ma dużego ruchu drogowego oraz przemysłu, jest równie 
szkodliwy — trudno jest orzec, lecz nawet jeśli przyjmiemy, że tak, to dla całego kraju 
wychodzi nam liczba 13 tys. 

Korelacja nie oznacza przyczynowości

Ze wszystkich tych medialnych liczb ofiar smogu ostały nam się dwie: 13 tys. ofiar smogu, 
czyli krótkookresowego narażenia na toksyczne pyły, oraz 26 tys. ofiar długookresowego 
oddziaływania na stężenia pyłów wyższe niż 8 μg/m3. Czy są to faktyczne ofiary 



zanieczyszczonego powietrza w Polsce? Nie, są to jedynie liczby spekulacyjne, oparte na 
modelu teoretycznym wątpliwej zależaności korelacyjnej. 

Wszystkie szacowane liczby przedwczesnych zgonów z powodu pyłów opierają się na tym, 
że w niektórych badaniach zaobserwowano korelację zwiększonej śmiertelności ze 
stężeniem pyłów. W oparciu o tę korelację opracowano model funkcji stężenie-odpowiedź 
(CRF, Concentration-Response Functions), w oparciu o który szacuje się liczbę ofiar dla 
określonego stężenia. 

Oto obrazowe wyjaśnienie na czym może polegać błąd utożsamienia korelacji 
z przyczynowością. Dokonujemy obserwacji, że ataki serca występują częściej u starszych
ludzi, którzy częściej niż inni konsumują aspirynę — i w oparciu o tę korelację 
wnioskujemy: aspiryna przyczynia się do ataków serca. W rzeczywistości aspiryna chroni 
przed zawałem i częściej zalecana jest osobom w grupie ryzyka zawałowego. I tak 
remedium na prawdziwą przyczynę zostało poczytane za przyczynę — w oparciu 
o korelację współwystępowania. 

Analogicznie może być z podwyższoną śmiertelnością w okresach przekroczenia stężenia 
drobnych pyłów. Palenie węglem, które jest u nas czołową przyczyną zimowego zapylenia
powietrza, może być jedynie remedium na faktyczną przyczynę podwyższonej 
śmiertelności, jaką mogą być np. apogea chłodów [zob. Vanasse 2017]. Wskutek działania
niskiej temperatury organizm człowieka wytwarza adrenalinę oraz noradrenalinę, które 
wpływają na wzrost ciśnienia rozkurczowego krwi. Poza tym niska temperatura wpływa 
na zwiększenie aktywności czynników krzepnięcia, co prowadzi do powstawania 
zakrzepów i w efekcie do zatkania tętnicy i ograniczenia przepływu krwi do mięśnia 
sercowego. 

To że palenie w piecach jest skorelowane z podwyższoną śmiertelnością nie oznacza, że jest
ich przyczyną. Czasami w doniesieniach na temat negatywnych efektów smogu można 
spotkać informację o tym, że mamy do czynienia z obserwacją czysto korelacyjną, np. przy 
badaniach chińskich dotyczących negatywnego wpływu smogu na inteligencję podkreślano 
w co uczciwszych mediach: „Zaobserwowano korelację pomiędzy zanieczyszczeniem 
powietrza a gorszymi wynikami testów, jednak nie udało się udowodnić związku 
przyczynowo-skutkowego." Cała otóż wiedza, a przynajmniej olbrzymia jej część, 
o milionach ofiar zanieczyszczonego powietrza opiera się na obserwacjach korelacyjnych 
(tam gdzie udało się je zaobserwować, bo i te nie są wcale jednoznaczne) i cierpi na brak 
twardych dowodów o przyczynowym charakterze tej zależności. 

Jak ekoreligia skorumpowała naukę

Stanley Young, profesor statystyki i genetyki na Uniwersytecie Karoliny Północnej, 
Uniwersytecie Waterloo oraz Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, w tekście EPA 
Doublethink On Particulate Matter And Mortality wyjaśnia jak narodziła się ta 
fundamentalna dla ekoreligii opinia naukowa: "Jak niebezpieczne są zanieczyszczenia 
powietrza? Agencja Ochrony Środowiska (EPA) mówi komisji kongresowej, że mogą nas 
zabić w każdej chwili!… Emocje społeczne są po ich stronie — wszak każdy chce czystego 
powietrza. No i mają władzę — agentów federalnych z bronią szturmową i wielkimi 
grzywnami. Brakowało im jedynie nauki… Ufundowali więc dwa badania. W pierwszym 
Dockery et al. (1993) uznano, że pyły PM2,5 są toksycznym elementem powietrza. 



W drugim Styer et al. (1995) nie stwierdzili żadnego związku między pyłami PM10 oraz 
śmiertelnością (PM10 w 74% składają się z PM2,5). Pomimo że badania Styera opierały się 
na znacznie większej próbie danych aniżeli Dockery’ego, a nawet pomimo tego, że EPA nie 
otrzymała danych Dockery’ego (wciąż ich nie mają!), gdyż Harvard T.H. Chan School of 
Public Health odmówiła ich dostarczenia, EPA zdecydowała się przyjąć punkt widzenia 
właśnie Dockery’ego. 

Dlaczego? Decyzję otóż podjęli (najpewniej) kluczowi 'magicy' EPA: Gina McCarthy, Mary
Nichols i John Beale. Robili podówczas kariery zawodowe a ich ekoaktywizm umieścił ich 
na szybkiej ścieżce awansu w ciałach regulacyjnych. McCarthy została szefem EPA, 
Nichols przewodzi California Air Resources Board. Tylko Beale’owi powinęła się noga. 
Przez lata był wiodącą osobą odpowiedzialną w EPA za wodę i powietrze, doprowadzając 
do przyjęcia nowelizacji ustawy Clean Air Act, lecz obecnie siedzi w więzieniu za masowe 
oszustwa w organizacji, od fałszowania kart czasu pracy po zmyślenia jakoby był czynnym 
agentem CIA (czym tłumaczył swoje liczne nieobecności w pracy) [Mark Kaminsky, który 
ujawnił szwindle Beale’a zanotował, że była to jednostka bardzo nietypowa, gdyż 
'konfabulował we wszystkich aspektach swojego życia' — przyp. MA] 

Jak podjęto tę decyzję? Wiemy, że więcej regulacji oznacza mniej zanieczyszczeń 
powietrza, lecz oni stwierdzili, że więcej regulacji poprawiło statystyki śmiertelności. 
Twierdzą dalej, że nowe regulacje obniżyły liczbę ataków serca… z powodu zmniejszenia 
stężenia cząstek stałych. To teza emocjonalna, nie naukowa… Jako że nie ma autopsji, które
mogą nam pokazać przyczynę ataku serca, epidemiolodzy muszą patrzeć w statystyki. 
Wiarygodne połączenie cząstek stałych z konkretnym mechanizmem ataku serca lub zawału
jest niezwykle trudne. 

Na wykresach oś pionowa oznacza procent
wzrostu lub spadku śmiertelności, oś
pozioma pokazuje zanieczyszczenia
powietrza: tlenek węgla, NO2 itd. Kropki
pokazują średnią zmianę, zaś pionowe linie
pokazują przedział ufności dla 95%. Jeśli
owe przedziały nie przekraczają 0, wówczas
istnieje nominalne znaczenie statystyczne.
Jedynie 3/66, 4,5%, nie weszło w linię braku
efektu. Jest to wynik na poziomie
przypadku, wynoszący 5%. Nie mamy
efektu głównych zmiennych dla
śmiertelności ogólnej, zawału serca (MI) lub
udaru. 

Wydaje się zatem, że mamy do czynienia z efektem czysto przypadkowym. Jest wiele 
innych takich przykładów. Dlaczego zatem EPA nie bierze pod uwagę innych badań? 
Dlaczego nie upublicznią danych? Przykładowo, w badaniu Air quality and acute deaths in 
California, 2000-2012 oparliśmy się na zbiorze danych z Kaliforni dla ponad 2 mln zgonów 
z lat 2000-2012. Pozyskaliśmy dane o jakości powietrza, PM2,5 i ozonu, zmiennych 
pogodowych, minimów i maksimów temperaturowych oraz względnej wilgotności dla 8 
najbardziej zaludnionych przestrzeni powietrznych. To ponad 37000 dni danych, jeden 
z największych o ile nie największy publicznie dostępny zbiór danych dotyczących jakości 
powietrza oraz śmiertelności.



 Mamy zatem nowy wielki zbiór wysokiej jakości danych dotyczących nagłych zgonów 
w Kaliforni oraz najlepsze metody statystyczne dla analizy tych danych. Zastosowaliśmy 
sprawdzian krzyżowy dla sprawdzenia wiarygodności naszych danych i metod, lecz mimo 
tego nie znaleźliśmy żadnego związku. Dowody empiryczne pokazują, że aktualny stan 
jakości powietrza, ozonu oraz PM2,5, nie jest związany przyczynowo z nagłymi zgonami 
w Kaliforni."

W tekście Air Pollution and Deaths: Association Without Causation Young omawia inną 
analizę, która kwestionuje związek śmiertelności z zanieczyszczeniami powietrza. 
W związku z wprowadzeniem w roku 1970 federalnej legislacji dotyczącej „czystego 
powietrza" przeanalizowano dynamikę zgonów w latach 1969-1974 w 257 hrabstwach, 
które implementowały nowe regulacje oraz w 276, które nie uczyniły tego. Dodatkowo 
analiza pogrupowała podobne hrabstwa w klastry (w oparciu o takie zmienne jak wiek, 
dochody itd.). Nie odnaleziono związku przyczynowego. 

Efekty zakazu węgla w Irlandii

Jak korelację zamienić w przyczynowość? Należy przede wszystkim wyeliminować 
współwystępujące czynniki zakłócające, jak dochód, wykształcenie, zawód, prędkość 
wiatru, zimowe chłody, ciśnienie powietrza i jego wahania, grypa itd. Wszystkie te niebrane
zazwyczaj pod uwagę zmienne mogą mieć znacznie mocniejszy wpływ na śmiertelność 
aniżeli jakość powietrza. W roku 1990 Dublin wprowadził zakaz sprzedaży i dystrybucji 
węgla, w efekcie czego średnie stężenie sadzy (black carbon) spadło o 35 mg/m3 (70%). 
W kolejnych latach rozszerzono zakaz na inne miasta irlandzkie. W 2002 opublikowano 
wyniki badania, które entuzjastycznie wyliczyły, że zakaz węgla w Irlandii przyniósł 
fantastyczne efekty dla redukcji zgonów z powodu chorób układu krążenia, układu 
oddechowego oraz ogólnej śmiertelności. 



Głębsze spojrzenie na dane pokazało jednak, że śmiertelność wprawdzie spadła po 
wprowadzeniu zakazu, ale nie z powodu zakazu, gdyż istniały inne jej czynniki. Po 
uwzględnieniu czynnika grypy oraz średnich temperatur wyparował efekt dla ogólnej 
śmiertelności oraz dla zgonów związanych z układem krążenia. Badanie Dockery'ego 
(zaangażowanego przeciwnika węgla) z 2013 wykazało, że zakaz dla węgla nie miał jednak 
wpływu na najczęstszą przyczynę zgonów oraz najczęstszą domniemaną przyczynę zgonów
z powodu smogu: choroby układu krążenia. 

Ostał im się jedynie niewielki wpływ na zgony z powodu chorób układu oddechowego 
(17% spadek w Dublinie, 9% w Cork oraz 3% w innych hrabstwach). Być może, gdyby 
uwzględnić szerszy wahlarz czynników wpływających na korelację, i ten efekt uleciałby 
z dymem. Według badań [Dell 2006] nad skutkami ekspozycji na wdychanie sadzy w grupie
szczególnie narażonej — wśród 6 tys. pracowników przemysłu węglowego, nie stwierdzono
zwiększonej śmiertelności z powodu raka płuc oraz chorób układu oddechowego. Statystyki
zachorowalności oraz zgonów z powodu chorób układu oddechowego oraz raka płuc dla 
województwa śląskiego wskazują, że brak negatywnego efektu u Della jest bardziej 
prawdopodobny niż jego stwierdzenie przez Dockery’ego. 

Dlaczego smog włoski zabija więcej niż polski

Najwięcej bodaj krytyki wywołało porównanie sytuacji powietrznej Polski i Włoch, 
w której zawarłem tezę: Włochy nie mają węgla, lecz ich powietrze zabija więcej. Włochy 
nie mają węgla, mają natomiast energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii oraz na
ruskim gazie — czyli mają sytuację idealną z punktu widzenia naszych ekodziałaczy (OZE 
44%, gaz 34%, węgiel 15%). Tymczasem 90% Włochów mieszka w zanieczyszczonym 
środowisku, gdzie stężenie pyłów smogu sięga najwyższych dopuszczalnych poziomów. 
Eksperci twierdzą, że Italia osiąga jedne z najgorszych wyników zanieczyszczenia 
atmosferycznego z całej Europy. Taki raport zaprezentowała Fundacja Zrównoważonego 
Rozwoju we włoskim senacie. Wynika z niego, że we Włoszech 91 tysięcy osób rocznie 
umiera przedwcześnie z powodu smogu. Nie ma węgla, jest smog i jest dwukrotnie więcej 
szacowanych śmierci smogowych. 

Square Upcycling sformułował polemicznie nader odważną tezę: „Chcielibyśmy, aby 
w Polsce było tak zanieczyszczone powietrze, jak we Włoszech", uzasadniając swoje 
oryginalne życzenie mapką European Air Quality Index, która pokazała, że w chwili pisania
owego komentarza, jakość powietrza w Polsce była „very poor", zaś we Włoszech „good". 
Pan Marcin Borek dodał do tego osobistą impresję: „Poprzednią zimę spędziłem we 
Włoszech i tam powietrze nie zabija, ludzie mają czym oddychać, jest miło wyjść na ulice". 
Zatem pan Marcin wrócił cało z pobytu we Włoszech, co dało mu wiedzę, że „powietrze 
tam nie zabija". Ja natomiast nadal wolałbym powietrze w Polsce niż we Włoszech, bo 
nawet według unijnej Europejskiej Agencji Środowiska — powietrze we Włoszech zabija 
bardziej. Według owej Agencji powietrze w Polsce zabija 51 tys. osób przy 38 mln 
mieszkańców, zaś powietrze we Włoszech zabija 91 tys. osób przy 59,6 mln mieszkańców 
— szacowany współczynnik śmiertelności z powodu jakości powietrza jest więc we 
Włoszech wyraźnie wyższy. Według danych WHO Pollution Index dla Polski wynosi 52,38,
zaś dla Włoch jest wyższy: 53,75. Według mapy World Air Quality Index, kiedy piszę ten 
tekst, obecnie powietrze w Polsce jest znacznie lepsze niż we Włoszech, które mają wiele 
czerwonych wskaźników:



Polska zaś nie ma ani jednego:



Choć unijna agencja środowiska rachuje teoretyczne liczby zgonów dla każdego stężenia 
>0, to na poziomie unijnym dopuszczalny średnioroczny próg stężenia pyłów PM2,5 
w powietrzu, wprowadzony w celu praktycznej ochrony zdrowia ludności, wynosi 25 
μg/m3. By analizować długotrwałe skutki zdrowotne pyłów zawieszonych nie mają 
znaczenia jedno czy kilkudniowe przekroczenia ich stężeń w epizodach smogowych, lecz 
właśnie stężenia średnioroczne. Tymczasem średniorocznie jedynie dwie polskie 
aglomeracje mają przekroczone dopuszczalne poziomy unijne: aglomeracja krakowska 
(32,4 μg/m3 w 2016) oraz górnośląska (31,1 μg/m3). Wszystkie inne miasta mieszczą się 
w normie, np. aglomeracja warszawska 22,7 μg/m3, trójmiejska 11,5 μg/m3. To że lokalnie 
w jakimś mieście z powodu smogu stężenie skoczy na dzień czy kilka do poziomu 300% 
dopuszczalnego nie oznacza to jeszcze długotrwałej ekspozycji na działanie pyłów 
powodujące rozliczne negatywene skutki zdrowotne. 

W wymiarze średniorocznym zdecydowana większość Polski jest „zielona" — mieści 
się w poziomie dopuszczalnym dla stężeń PM2,5. Należy zwrócić uwagę, że wraz 
z popularyzacją tematu smogu w obiegu znalazło się bardzo wiele mobilnych czujników 
pyłu, których wyników pełno jest w internecie. Inspekcja Ochrony Środowiska wyjaśnia, że 
metodyka działania takich urządzeń jest felerna i nie może być traktowana jako wiarygodne 
źródło danych o przekroczeniu norm jakości powietrza.



Twierdzi się, że nie można porównywać Włoch do Polski, gdyż Włochy mają smog 
z samochodów a my z węgla. Wielu może zaskoczyć informacja, że Polska nie tylko nie 
odstaje pod względem liczby samochodów od zachodu Europy, ale i jest w ścisłej 
europejskiej czołówce. Pomijając mikropaństwa, jak Luksemburg czy Malta, pod względem
liczby samochodów na osobę, Włochy są na miejscu 4. w Europie, zaś Polska na miejscu 5. 
Mamy więcej samochodów per capita niż Niemcy, Francuzi czy Anglicy! Co istotne, na 
zachodzie z całą pewnością mają więcej aut o lepszym standardzie emisyjnym, podczas gdy
w Polsce mamy zdecydowanie więcej tych starych kopciuchów, na dodatek z powszechnie 
powycinanymi filtrami cząstek stałych. 

Główną specyfiką zanieczyszczeń drogowych jest emisja dwutlenku azotu. Tymczasem 
Włochy nie są wcale liderem tego rodzaju zanieczyszczeń: według raportu Air Quality 2018
są dopiero na 11 miejscu. Większe stężenie NOx występuje m.in. w Belgii, Holandii, UK, 
Niemczech, Grecji czy Norwegii. Tymczasem to właśnie Włosi mają powietrze gorsze nie 
tylko od krajów zachodnich, ale i od Polski. Nie da się tego sprowadzić do samochodów. 

Z drugiej zaś strony polskiego smogu nie da się sprowadzić do węgla oraz niskiej emisji. Od
kilku lat powtarza się u nas tezę z raportu NIK, który ustalił, że w skali kraju za 82-93% 
smogu odpowiada niska emisja, podczas gdy komunikacja to zaledwie 5,2-7%. Dane te są 
jednak zupełnie bałamutne dla tego smogu, na który się najbardziej narzeka. Dlatego tak 
bardzo zaskoczyły wszystkich badania naukowców z AGH, które ustaliły, że w centrum 
Krakowa nie ma problemu z niską emisją, występuje ona na obrzeżach, tam gdzie są 
dzielnice domków jednorodzinnych. Zaskoczenie wzięło się stąd, że najbardziej narzeka się 
na smog w zatłoczonych centrach miast.



 Tymczasem ten smog, w przeciwieństwie do skali ogólnokrajowej, w większości powstaje 
nie wskutek niskiej emisji, lecz wskutek ruchu drogowego. Ten sam raport NIK zwracał 
uwagę, że np. w Warszawie w roku 2011, ruch samochodowy odpowiadał za 63% stężenia 
pyłów PM10. Z kolei w Krakowie w roku 2005 samochody odpowiadały za 68% pyłów 
zawieszonych, podczas gdy niska emisja — zaledwie 24%. Jak najbardziej można więc 
porównywać smog polski i włoski. 

Innym sposobem na nieadekwatność porównywania smogu włoskiego z polskim ma być 
ukształtowanie terenu. Adam Chełchowski pisze: „We Włoszech są regiony, gdzie 
przekroczenie norm jakości powietrza zdarza się niezwykle często, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. Mowa o północy kraju, zwłaszcza od Turynu przez Mediolan po Padwę
i północno-wschodnie wybrzeże. Jest to obszar położony znacznie niżej od otaczającego go 
od północy pasma Alp i Apenin na południu i dlatego przy braku wiatru gromadzi się smog. 
A jego źródłem są samochody". Tyle że to właśnie jest kolejne podobieństwo do smogu 
polskiego. Przecież u nas problem ze smogiem także jest bardzo mocno skoncentrowany 
w jednym regionie kraju: na południu. To tam jest smog największy i najbardziej uciążliwy. 
Powód jest taki sam jak we Włoszech: góry są naturalną barierą dla dalszego wywiewania 
pyłów. 

W ogóle problem z zanieczyszczeniami w Polsce w dużym, słabo zbadanym zakresie wiąże 
się także po prostu z naszą geografią. Nie chodzi tylko o góry, ale przede wszystkim o to, że
nasz kraj leży na nizinie środkowoeuropejskiej, która leży na styku mas atmosferycznych 
wschodu i zachodu. W Polsce dominują głównie wiatry z zachodu, które spotykają się tutaj 
z masami powietrza pochodzącymi z azjatyckiego heartlandu. To bardzo dobre warunki dla 
osiadania tutaj licznych zanieczyszczeń z zachodu.

 Jak czytamy w tekście Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce: „Aż 80 % tlenków 
azotu, jakie osiadają na południowo-zachodnim terytorium Polski, to 'prezent' od sąsiadów 
— Niemców i Czechów." Grupa organizacji ekologicznych opracowała raport „Europe's 
Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick", w których 
wylicza, że elektrownie węglowe spowodowały przewczesną śmierć 23 tys. ludzi w Europie
(nieco mniej niż 26 tys. z powodu wypadków drogowych). O ile niska emisja zanieczyszcza
głównie lokalne środowisko, o tyle emisja z wysokich kominów fabrycznych, wskutek 
wiatrów, zanieczyszcza kraje sąsiednie. Polskie elektrownie węglowe miały spowodować 
przedwczesną śmierć 1140 ludzi w Polsce, a 4690 poza Polską. Ponieważ w Polsce wieje 
głównie z zachodu a nie na zachód, to raczej my powinniśmy robić raporty, ile to 
przedwczesnych śmierci powodują u nas nawiewy z zachodnich fabryk. Coś takiego, jak 
raport turecki na temat na temat wpływu emisji UE na ten kraj. 

Smog to wyżowa kopuła, która nas poddusza

Zwolennicy wiązania smogu z węglem wskazują, że smog pojawia wtedy, kiedy się pali 
w piecach, a znika, a w lecie, gdy jest duży ruch to smogu nie ma. Jest to modelowy wręcz 
przykład zwodniczości zależności czysto korelacyjnej. To że smog pojawia się razem 
z paleniem w piecach, nie oznacza, że to palenie jest przyczyną smogu. Przyczyną smogu 
nie są zjawiska antropogeniczne, lecz naturalne zjawiska klimatyczne: brak wiatru oraz 
inwersja termiczna. 



Szczególne znaczenie ma zjawisko inwersji związane z ochłodzeniem temperatury oraz 
cyklem dzień-noc, w efekcie nad naszymi głowami tworzy się warstwa ciepłego powietrza, 
która działa jak czapa blokując rozpraszanie wszelakich pyłów. Przez większość roku 
temperatura naszej atmosfery najcieplejsza jest przy ziemi i staje się coraz chłodniejsza 
wraz z wysokością. Sytuacja taka powoduje ruchy wznoszące powietrza i jego mieszanie. 
W efekcie, nawet jeśli emitujemy przy powietrzchni ziemi zanieczyszczenia powietrza, 
siłami pionowych prądów konwekcyjnych dość szybko są one unoszone w górne warstwy 
atmosfery i rozpraszane. Latem możemy generować wiele zanieczyszczeń, lecz są one 
skuteczniej rozpraszane. 

Zimowa inwersja tworzy nad naszymi miejscowościami czapy termiczne, które blokują 
prądy konwekcyjne, a tym samym kumulują zanieczyszczenia blisko ziemi. W ten sposób 
powstaje smog. Generuje go nie ogrzewanie lecz inwersja, która wiąże te pyły, które 
podówczas emitujemy lub które emitowane są naturalnie (tam gdzie nie ma zanieczyszczeń 
ze spalania węgla lub ruchu drogowego smog powstaje z emisji naturalnych, np. pyłów 
wulkanicznych lub metabolizmu roślinnego). 

Gdy się wskazuje, że inne kraje, które wcale lub prawie wcale nie palą węglem mają taki 
sam albo i często większy problem ze smogiem, ekoaktywiści oburzają się, że jest to 
nieuprawnione, bo polski smog jest zupełnie czymś innym niż np. bardziej śmiercionośny 
smog we Włoszech, gdzie, powiadają, mamy do czynienia głównie z letnim smogiem 
zwanym fotochemicznym albo typu Los Angeles, podczas kiedy w Polsce mamy do 
czynienia ze smogiem typu londyńskiego. Smog zimowy ma być węglowy, zaś smog letni 
— smogiem samochodowym. W rzeczywistości smog w centrach polskich miast nawet 
zimą pochodzi nie z niskiej emisji, lecz właśnie z ruchu drogowego. Nie jest więc prawdą, 
że smog letni powodują samochody a smog zimowy paleniska. Każda lokalna odmiana 
smogu ma zawsze tę samą przyczynę naturalną — wyż atmosferyczny. 

By zrozumieć czym w istocie jest smog, trzeba powiedzieć parę słów o dynamice atmosfery,
czyli ruchów powietrza. Powyższe stwierdzenie, że za smog w zimie odpowiada zjawisko 
inwersji termicznej jest bowiem uproszczeniem. Zjawisko zimowej inwersji jest jedynie 
zimowym efektem utrzymującego się wysokiego ciśnienia powietrza. Jak wyjaśnia prof. 
Szymon Malinowski z UW, w centrach niżu powietrze wznosi się do góry z prędkością 
milimetrów lub centrymetrów na sekundę, z kolei w centrach wyżu — opada. Wyże blokują
nam prądy konwekcyjne, które odpowiadają za oczyszczanie powietrza, którym 
oddychamy. 

Letni smog również tworzony jest przez wyże, które generują nad ziemią analogiczną 
kopułę powietrzną blokującą pionowe prądy konwekcyjne, z tą różnicą, że wyżowa 
kopuła zimowa wiąże przy ziemi masy zimnego powietrza, zaś wyżowa kopuła letnia 
wiąże masy gorącego powietrza. Jak wyjaśnia amerykańska meteorolog, Tiffany Means, 
„As air near the surface spreads away from the high center, air from above it sinks down 
toward the surface to replace it. This sinking air creates an invisible boundary around the 
high pressure area. Anything within this boundary becomes 'grounded' and trapped within 
it, including hot air. (This is why your weatherman refers to it as a 'dome' of high 
pressure.) The sinking air in a high pressure system traps air near the ground." (Air 
Quality: Why It Suffers in Summer). Różnica w genezie smogów w różnych porach roku 
jest taka, że w naszym przypadku smog zimowy generuje wyż syberyjski znad Rosji, zaś 
smog letni generuje wyż azorski znad Atlantyku.



 Wyże zimowe mamy mocniejsze. Taki to urok naszego położenia w środku Europy, na 
nizinie pomiędzy wschodem a zachodem. 

Twierdzenie, że węgiel powoduje smog, to tak jakby powiedzieć, że nóż zamordował 
człowieka. Zakazywanie palenia węglem w ramach walki ze smogiem to tak jakby 
w ramach walki z przestępczością zakazać używania noży. Bo przecież kroić można 
nowoczesną krajalnicą. By pozbyć się uciążliwych emisji spalania węgla, wystarczy zacząć 
od edukacji w zakresie poprawnego jego spalania, zwiększenia dostępności lepszych 
gatunkowo sortów węgla oraz wymiany kotłów na niskoemisyjne (kotły V generacji emitują
10-krotnie mniej pyłów niż kotły tradycyjne). W miastach główną metodą walki ze 
smogiem powinno być wsparcie dla komunikacji gazowej oraz elektromobilności. 

Smog wulkaniczny i roślinny

Smog powstaje zarówno z pyłów czy zanieczyszczeń antropogenicznych, jak tych 
naturalnych. Mieszkańcy Hawajów zmagają się głównie ze smogiem związanym 
z aktywnością wulkaniczną (zob. publikację amerykańskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych: Volcanic Air Pollution Hazards in Hawaii. W Polsce głównym źródłem 
emisji dwutlenku siarki jest spalanie węgla. Na Hawajach, gdzie w tym roku spadł pierwszy
w znanej historii śnieg, aktywność tylko jednego wulkanu Kīlauea emituje więcej 
dwutlenku siarki niż cała Polska. Jak podaje wspomniana publikacja rządu amerykańskiego,
w ostatnich dekadach wulkan Kīlauea emitował rocznie 600-800 tys. ton dwutlenku siarki, 
a więc tyle ile wynoszą roczne emisje z całej Polski (w roku 2016 — 581 tys. ton SO2). Od 
roku 2008 aktywność emisyjna wulkanu zwiększyła się i emituje on obecnie dwu- 
trzykrotnie tyle, co cała Polska. 

Żonglerka terminologiczna rozróżniająca smog od smogu fotochemicznego sugeruje jakoby 
smog latem powstawał wskutek aktywności słońca, podczas kiedy smog zimowy — 
wskutek palenia węglem, tymczasem przyczyną każdego smogu są różne zalegające masy 
wyżowe. Nawet smog wulkaniczny, odróżniany nazwą wog (połączenie słów wulkan 
i smog), ma taką samą genezę, jak i ten nasz smog: np. smog wulkaniczny na Hawajach 
powstaje wskutek inwersji wywoływanej przez utrzymujący się wyż połnocnopacyficzny, 
którego centrum ogniskuje się właśnie nad Hawajami (zob. Observing and Forecasting Vog 
Dispersion from Kīlauea Volcano, Hawaii) 

Być może najbardziej szokującym faktem dla ludzi dotkniętych syndromem Bambi, 
przekonanych o cudowności natury i demoniczności ludzkiej aktywności gospodarczej, 
będzie fakt, że smog fotochemiczny powstaje ni mniej ni więcej, ale przez ...rośliny! 
W powszechnym przekonaniu, rośliny wyłącznie czyszczą nam atmosferę, w rzeczywistości
natomiast, gdy wyż stworzy nam nad głowami kopułę, to nawet rośliny będą nas truły i to 
w skali wcale niebanalnej. Wedle bałamutnej definicji wikipedyjnej smog fotochemiczny 
„powstaje w słoneczne dni przy dużym ruchu ulicznym, kiedy mieszanka czynników 
zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza spalin wchodzi w reakcję ze światłem 
słonecznym, w wyniku czego powstaje trujący gaz, czyli ozon". 

Tymczasem to właśnie rośliny emitują główne prekursory ozonu (tzw. złego, gdyż 
troposferycznego) — węglowodory w szczególności izopreny (C5H8) i terpeny (C10H16). 
Jak podaje magazyn Kosmos z 1995, „izopren łącznie z monoterpenami jest głównym 
związkiem wprowadzającym do atmosfery węgiel organiczny" [Isidorov 1995].



 Także i człowiek emituje liczne węglowodory, tyle że te roślinne są bardzo wysoko 
reaktywne. Roślinny izporen reaguje bardzo szybko w atmosferze z rodnikami 
hydroksylowymi, w wyniku czego powstają wodoronadtlenki, które zwiększają tworzenie 
się ozonu [Sharkey 2007]. Brytyjscy naukowcy opublikowali w Nature Climate Change 
pracę, która wskazuje, że jeśli UE zrealizuje swoje plany sadzenia szybkorosnących drzew 
— wierzb i eukaliptusów — przeznaczonych na eko-paliwa, będzie to 
skutkowało ...wzrostem śmiertelności Europejczyków, gdyż zwłaszcza te rośliny okazują się
bardzo obfitymi emitentami izoprenu [Ashworth 2013]. 

Można by powiedzieć, że cała ta teoria o tym, że rośliny przyczyniają się do powstawania 
ozonu, wcale nie dowodzi, że mają one jakikolwiek wpływ na smog fotochemiczny. Otóż 
badania naukowe wykazały, że jednak mają. W 1988 magazyn Science opublikował pracę, 
która dowiodła, że smog w Atlancie tworzony jest właśnie z emisji roślinnych [Chameides 
1988]. W 2011 udowodniono, że smog w australijskich miastach powodują emisje roślinne. 
Ian Galbally z CSIRO Atmospheric Research wyjaśnia: „Nie tylko samochody i przemysł są
przyczyną zanieczyszczeń powietrza. Rośliny uwalniają wysokoreaktywne węglowodory, 
które mogą w istotny sposób zwiększyć problem ze smogiem fotochemicznym." Dr Peter 
Nelson z CSIRO Energy Technology dodaje: "Rośliny emitują do atmosfery te związki 
w dużych ilościach i owe lotne związki przyczyniają się do smogu fotochemicznego 
w taki sam sposób, jak emisje ze źródeł ludzkich, nie ma tutaj żadnej różnicy" (zob. 
Trees And Air Pollution). Dr Elmar Uherek z niemieckiego Max Planck Institute for 
Chemistry opublikował diagram, który wskazuje, że wbrew powszechnemu przekonaniu, 
emisje roślinne znacznie przewyższają wszelkie żródła antropogeniczne w powstawaniu 
złego ozonu oraz fotosmogu.

Nie przekonuję, że rośliny są dla nas niezdrowe. Przekonuję, że smog czyli owa wyżowa 
kopuła, która nas poddusza, zamienia nawet dobre rzeczy — takie jak zdrowe rośliny 



i pożyteczny węgiel — w trucizny. O drzewach powszechnie możemy przeczytać, że nie 
tylko wytwarzają nam tlen, ale i oczyszczają powietrze, pochłaniając dwutlenek siarki czy 
azotu. To jest prawda, ale tak one działają tylko w normalnych warunkach. Gdy zaś 
powstaje wyżowa kopuła, stają się istotnym źródłem gazów trujących. Nieco podobna jest 
sytuacja z wytwarzaniem tlenu przez rośliny — są one jego emitentami za dnia, natomiast 
w nocy — zabierają nam tlen, stąd częste dywagacje, czy to aby dobry pomysł, by trzymać 
rośliny w sypialni. Tym niemniej ogólny bilans tlenowy roślin jest dodatni: więcej go 
emitują niż pochłaniają. Tak samo jest pewnie z bilansem toksycznych emisji — jest on 
prawdopodobnie dla większości roślin zdecydowanie pozytywny, tym niemniej faktem jest, 
że gdy mamy wyż, rośliny mogą być istotnym źródłem smogu. 

Ciśnienie atmosferyczne: przyczyna smogu i wzrostu śmiertelności

Smog jest nieprzyjemny, na ile jednak jest szkodliwy zdrowotnie? Istnieje cały szereg 
badań, które wskazują na śmiertelność spowodowaną PM2,5. Z ich krytyczną analizą 
można zapoznać się w pracach:

1. Green, Armstrong, Particulate matter in ambient air and mortality: toxicologic 
perspectives, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2003. 

2. Joel Schwartz, Burying Evidence. The Union of Concerned Scientists' Unscientific 
Claims about Air Pollution and Health. 

3. Louis Cox, Do causal concentration-response functions exist? A critical review of 
associational and causal relations between fine particulate matter and mortality, 
Critical Reviews in Toxicology, 2017. 

Naukowcy kwestionujący związek zapylenia powietrza z podwyższoną śmiertelnością 
często wskazują, że minimalne temperatury lepiej wyjaśniają większość korelacji między 
zapyleniem a podwyższoną śmiertelnością. Goran Krstić w badaniu z 2011 konkluduje: 
„Temperatura odczuwalna [kombinacja temperatury powietrza, względnej wilgotności oraz 
prędkości wiatru — przyp. MA] jest związana ze śmiertelnością z powodów układu 
krążenia i oddychania, lecz zanieczyszczenia powietrza nie wydają się być miarodajnym 
wskaźnikiem śmiertelności osób starszych w dystrykcie Greater Vancouver". Podobnie w 
późniejszych badaniach nad astmą w USA i Australii.

 Podobny wniosek wynika z badania Coxa dla 100 miast amerykańskich: istotny związek 
statystyczny pomiędzy PM2,5 a śmiertelnością ogólną jest w większości lub całkowicie 
wytłumaczalny przez czynnik zakłócający temperatury oraz miesiąca w analizie wolnej od 
założeń modelowych — w drugą stronę to nie działa: różnice w poziomie PM2,5 nie 
wyjaśniają efektu miesiąca" (Temperature, not fine particulate matter (PM2,5), is causally 
associated with short-term acute daily mortality rates: results from one hundred United 
States cities).



Czynniki klimatyczne w sposób istotny wpływają na najczęstsze przyczyny nagłych 
zgonów: incydenty układu krążenia, zwłaszcza udary i zawały. Optymalna dla nas 
temperatura wynosi 23,3°C. Zarówno temperatury wyższe jak i niższe zwiększają ryzyko 
wystąpienia choroby serca, podobnie jak większa wilgotność oraz większa prędkość wiatru. 
Każde zmniejszenie temperatury o 10°C zwiększa częstość incydentów sercowo-
naczyniowych o 13%. 
Podobnie jak w przypadku temperatury wpływ ciśnienia na nasze zdrowie ma kształt litery
V. Najmniej negatywnych zjawisk w naszych organizmach występuje przy ciśnieniu 1016 
hPa. Każde zwiększenie ciśnienia o 10 hPa zwiększa liczbę ataków serca oraz zgonów od 
chorób wieńcowych o 11%, każde jego zmniejszenie o 10 hPa — o 12% (badanie z 1999).
Badanie z 2017 wykazało, że dla pacjentów pow. 65 roku życia każdy spadek temperatury 
o 10stC zwiększa ryzyko ataku serca o 7%, z kolei każdy wzrost ciśnienia 
atmosferycznego o 10 hPa zwiększa owo ryzyko o 4,5%. Apogeum tych zgonów 
występuje w okresie zimowym — wtedy właśnie mamy do czynienia z najniższymi 
temperaturami, największymi spadkami oraz wzrostami ciśnienia. 

Jeśli idzie o Polskę, według danych GUS największa liczba zgonów występuje u nas 
w styczniu lub grudniu. To właśnie w tych miesiącach odnotowuje się w Polsce 
koncentrację trzech niekorzystnych zjawisk barycznych: najwyższe ciśnienie, najniższe 
ciśnienie oraz największe zmiany ciśnienia, dochodzące do 35 hPa (badanie z 2010, badanie
z 2012). W tych samych miesiącach mamy też więcej niż zwykle cząsteczek stałych 
w powietrzu — stąd pozorna przyczynowość epizodów smogu oraz wzrostu liczby zgonów, 
które w istocie lepiej wyjaśnialne są za pomocą czynników klimatycznych, ponieważ w ich 
przypadku rozumiemy mechanizm działania. 



Dlaczego najbardziej zanieczyszczone miasto jest oazą zdrowia?

Można by jednak powiedzieć, że wszystkie powyższe wywody sugerują co najwyżej, brak 
empirycznych danych, które mogą stanowić dowód, że w istocie spalanie węgla powoduje 
tysiące przedwczesnych zgonów. Tym niemniej intuicja podpowiada nam, że przecież 
muszą być jakieś negatywne skutki kopcenia, tyle że dotąd nie zmierzono ich w jakikolwiek
konkretny sposób. Zgadzam się, powyżej wykazuję brak dowodów na wiązanie tysięcy 
przedwczesnych śmierci z węglem, ale nie dowodzę, że węgiel nie ma negatywnych 
konsekwencji zdrowotnych. A to dlatego, że trudno jest racjonalnie wykazać nieistnienie. 

Tym niemniej istnieje pewien czynnik, który daje podstawy, by podważać te lęki, 
mianowicie średnia długość życia. Okazuje się bowiem, że w Małopolsce, która jest liderem
zanieczyszczeń powietrza oraz smogu, długość życia nie jest najkrótsza, jak należałoby 
sądzić w oparciu o demonizowane skutki zdrowotne smogu, ale przeciwnie — jest 
najdłuższa. I z drugiej strony — najrótksza długość życia występuje w województwie 
warmińsko-mazurskim, które ma niemal najczystsze powietrze w Polsce. 

Paweł Wolniewicz przypuszcza, że „może średnią zawyża ludność z terenów 
niezurbanizowanych". Otóż nie zawyża — na wsi jest ona niższa. Okazuje się, że Kraków 
ma najdłuższą średnią długość życia spośród wszystkich polskich miast. 

Pan Michał Kurek pisze: „To teraz zestawmy sobie średnią długość życia w UE ze średnią 
długością życia w Polsce, porównajmy te dane i wysnujmy wniosek, że zanieczyszczone 
powietrze skraca życie o kilka lat". Tyle że w skali europejskiej ...występuje podobna 
zależność jak i w skali polskiej: według wspomnianych danych unijnych najbardziej 
śmiercionośne ma być powietrze włoskie (ustępujące jedynie bułgarskiemu). Według 
raportu ONZ World Population Prospects, The 2015 Revision, Włochy mają najwyższą 
długość życia w Europie. 

Na drugim biegunie mamy Litwę — kraj z najniższą średnią długością życia w UE oraz 
bardzo czystym powietrzem. Polska długość życia, która w istocie jest kilka lat niższa niż 
zachodnioeuropejska, najmocniej zaniżana jest nie w tych najbardziej zanieczyszczonych 
regionach, lecz w tych bardziej czystych. W zanieczyszczonej Małopolsce niewiele się ona 
różni od Europy Zachodniej. W 2015 długość życia kobiet w Małopolsce wynosiła 82,5 
i była dłuższa niż dla USA (81,25), Danii (81,94), Wielkiej Brytanii (82,39), porównywalna 
z Irlandią (82,74), Belgią (83,02) oraz Niemcami (83,06). 

Piotr Szymański, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, pisze, że zagadkę 
małopolskiej długowieczności należy wyjaśniać w szczególności wypadkami na drodze: 
„Jedną z ważnych przyczyn śmierci w Polsce < 65 lat są wypadki drogowe, a tych 
w Małopolsce jest prawie najmniej w Polsce". Roczna liczba zgonów (dla 2017) w Polsce 
wynosi 404 tys., z czego na drogach zginęło 0,69% — tyle samo, co wskutek poślizgnięcia, 
potknięcia i upadku ze schodów. W Małopolsce wskutek upadków zmarło dwa razy więcej 
osób niż wskutek wypadków drogowych. Można by powiedzieć, że porównywanie 
wypadków z upadkami nie ma sensu, bo w tych ostatnich umierają najczęściej starsi, zaś na 
drogach, wedle powszechnego odczucia, młodsi. Tyle że w wypadkach drogowych też 
najczęściej giną ludzie powyżej 65 roku życia. Względnie niski wskaźnik zgonów na 
małopolskich drogach może mieć pewien wpływ na średnią długość życia, ale nie jest to 
wpływ kluczowy. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na liczbę utraconych lat 
życia w Polsce są choroby układu krążenia oraz nowotwory — i to w tych kategoriach 
wyróżnia się Małopolska.



 W kategorii zgonów osób <65 roku życia z powodu chorób układu krążenia Małopolska 
jest na 2. miejscu w kraju, za podlaskim. W kategorii zgonów z powodu nowotworu także 
jest w czołówce. Według Gazety Wyborczej smog powoduje choroby układu krążenia oraz 
nowotwory. Tymczasem Małopolska jest liderem w kategorii odporności na tego rodzaju 
choroby. Oto polska mapa zdrowia opracowana przez agencję ONZ w oparciu o długość 
życia oraz przedwczesne zgony z powodu chorób układu krążenia oraz nowotwory:

Trzecią przyczyną przedwczesnych zgonów oraz liczby utraconych lat życia są choroby 
układu oddechowego. Pani Bar Pus pisze: „Mieszkajac w Polsce, dokladnie we Wrocławiu, 
miałam zapalenie oskrzeli od 3 do 5 razy rocznie. Szczególnie w ostatnich latach. Obecnie 
mieszkam nad Atlantykiem i od 1,5 roku nic." Pani obecnie zamieszkuje Wyspy 
Normandzkie na Atlantyku. Jak ktoś jest chorowity, nie powinien mieszkać w wielkich 
zanieczyszczonych miastach. Ciekawe czy byłaby różnica, gdyby Pani przeniosła się nie na 
przewiewne wyspy, lecz do Paryża czy Rzymu. Przez lata mieszkałem we Wrocławiu i ani 
razu nie zachorowałem na zapalenie oskrzeli. W istocie, osobiste przypadki niewiele znaczą.
Znaczenie może mieć natomiast epidemiologia. 



Antysmogowi ekodziałacze z organizacji HEAL Polska, poprzez swoich ekspertów głoszą: 
„Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje większą częstotliwość 
występowania zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci." 
Spójrzmy zatem na mapę epidemiologii tych chorób (dane GUS i NFZ):

W przypadku zapalenia oskrzeli widzimy, że wskaźnik zachorowalności jest wyraźnie 
wyższy w „zielonym" województwie warmińsko-mazurskim. Najciekawiej jest przy 
zapaleniu płuc — najbardziej zanieczyszczone województwo śląskie ma najniższą 
zachorowalność w Polsce (sic!).



 Najwyższą zachorowalność mają województwa najbardziej „zielone". Jak wynika ze 
wspomnianego wyżej badania [Dockery 2016], rezygnacja z ogrzewania węglem w Irlandii 
nie miała jakiegokolwiek realnego przełożenia na zgony z powodu chorób układu krążenia 
oraz na śmiertelność ogólną, miała jedynie pewien wpływ na zgony z powodu chorób 
układu oddechowego.

 Gdyby zatem istniała pozytywna korelacja spalania węgla z chorobami układu 
oddechowego, oznaczałoby to, że województwo śląskie powinno być ich liderem w kraju, 
tymczasem jest zupełnie odwrotnie: śląskie wyróżnia się na tle kraju najniższą 
umieralnością na tego rodzaju choroby ze współczynnikiem 43 (średnia Polski to 60 
zgonów na 100 tys.), ustępując tylko jednemu województwu: zasmogowanemu 
małopolskiemu (GUS, Trwanie życia w 2017).

 Można by to próbować wyjaśniać na dwa sposoby: a) w związku z fatalnym stanem 
powietrza opieka medyczna w tym zakresie stoi tam wyżej niż w reszcie kraju, b) palą 
mniej papierosów niż reszta kraju. Obie te tezy są jednak fałszywe. Niższa śmiertelność na 
choroby układu oddechowego nie wynika z lepszego ich leczenia, lecz z wyraźnie niższej 
na nie zapadalności: wskaźnik zapalenia płuc jest dla śląskiego o wiele niższy niż dla 
innych województw (281, podczas gdy dla „zielonego" podlaskiego: 588), jeśli idzie 
o zapadalność na raka płuc śląskie jest w połowie listy. Ten paradoksalny efekt wzmacnia 
palenie tytoniu: śląskie jest na 5. miejscu w kraju. Warto tutaj przypomnieć, że analogiczny 
paradoks jak wobec zanieczyszczeń powietrza odnotowano wobec palenia tytoniu: 
w Europie, można zauważyć ujemną korelację zapadalności na nowotwory płuc oraz 
palenia tytoniu. 

Paradoksy te można by wytłumczyć na dwa sposoby: 1) zanieczyszczenia powietrza nie 
mają istotnego wpływu na zachorowalność oraz umieralność, zaś geograficzny rozkład tych 
zjawisk jest determinowany przez czynniki klimatyczne; 2) zanieczyszczenia powietrza 
mają wpływ na zdrowie, lecz jest to wpływ głęboko złożony — obok negatywnego efektu 
pośród grup podwyższonego ryzyka (zwłaszcza chorych osób starszych), występuje także 
efekt pozytywny dla ogółu populacji poprzez wzmacnianie potencjału obronnego systemu 
immunologicznego. 

Formaldehyd w szczepionkach: to nie substancja czyni truciznę

Jedną ze sztandarowych tez środowisk antyszczepionkowych jest formaldehyd zawarty 
w szczepionkach. Grzmią oni obrazowymi porównaniami: wstrzykiwanie substancji 
wykorzystywanej w zakładach pogrzebowych do balsamowania zwłok (formalina jest 
wodnym roztworem formaldehydu) jest formą znęcania się nad małymi dziecmi oraz 
planowanym ludobójstwem! Z drugiej strony popnaukowi apologeci kpią z tych lęków, 
wskazując, że w zwykłej gruszce jest znacznie więcej formaldehydu niż w szczepionce. 
Tyle że przyjmowanie substancji różnymi drogami może wywoływać istotnie różne reakcje 
organizmu. Według WHO dopuszczalna dzienna dawka formaldehydu w żywności 
(formaldehyd jest także konserwantem o numerze E240) wynosi 0,15 mg/kg (czyli dla 80 
kg mężczyzny — 12 mg), podczas kiedy dopuszczalna zawartość formaldehydu 
w mieszkaniach, wchłanianego poprzez układ oddechowy, wynosi 0,05 mg/m3 (dorosły 
człowiek wdycha dziennie 12,3 m3 powietrza); nie wiem jaka jest dopuszczalna dawka 
formaldehydu przyjmowanego poprzez injekcję. 



Nie twierdzę, że antyszczepionkowcy mają rację, lecz że kwestia formaldehydu nie jest 
wcale tak banalna z naukowego punktu widzenia, jak to przedstawiają tzw. obrońcy nauki. 
Inaczej mówiąc, nie jest łatwo bronić formaldehydu w świetle ekoreligijnego paradygmatu, 
który infekuje dużą część mainstremowej nauki, i któremu zresztą zaangażowani 
ideologicznie „obrońcy nauki" bezkrytycznie hołdują. 

Szczepionki zawierają do 0,1 mg formaldehydu. Prawdą jest, że organizm dziecka zawiera 
ok. 1,1 mg naturalnie wytwarzanego formaldehydu, zaś gruszka zawiera go aż 12 mg. 
Z drugiej jednak strony prawdą jest także, że według WHO toksyczność formaldehydu 
może być odczuwana przez osoby szczególnie wrażliwe już przy stężeniu wynoszącym 
0,012 mg/m3, natomiast endogenny formaldehyd wcale nie oznacza, że nie jest on 
substancją toksyczną. 
Według prestiżowego magazynu naukowgo Molecular Cell, endogenny formaldehyd 
powoduje uszkadzanie DNA z którym nasz organizm nie zawsze sobie radzi i w efekcie 
nawet ten endogenny może powodować raka. Przypomina się tutaj maksyma, że życie to 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. 

Dlaczego straszenie formaldehydem w szczepionkach ma być ciemnogrodem, kiedy za 
jasnogród uchodzi jednocześnie coraz powszechniejsze nim straszenie przez naukowców 
o zacięciu eko? Oto na łamach Onetu nader renomowany profesor przekonuje, żeby 
mocno lękać się mikrogramowych stężeń formaldehydu, które otaczają nas powszechnie. 
A w zasadzie nie otaczają, tylko osaczają i powoli zabijają. Wiadomo o co chodzi w takich
straszydłach — by kupować mierniczki formaldehydu i by płacić za usługi jego detekcji 
i usuwania. Taka też jest najbardziej podstawowa siła sprawcza kreowanej histerii 
smogowej, mającej napędzać ryneczek czujniczków smogu: jeden kosztuje tyle, co 
telewizor plazmowy, więc przy odpowiednim natężeniu lęku ów ryneczek może być 
naprawdę pokaźny. 

Formaldehyd jest toksyną, która powstaje w sposób uważany powszechnie za źródło 
najgorszych skażeń — podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel. 
Największym antropogenicznym źródłem formaldehydu jest emisja z palenisk domowych 
(26%; dla porównania, przemysł to 1%; za dr Agnieszką Papiewską). Bez względu na jego 
ilość powoduje uszkadzanie DNA, ale to wcale nie oznacza, że w niskich dawkach jest dla 
nas zabójczy. Okazuje się bowiem, że może być nawet korzystny. Badania Eleny Erofeevy 
z Uniwersytetu Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie, opublikowane w Ecotoxicology 
(zob. Hormesis and paradoxical effects in plants upon exposure to formaldehyde are 
common phenomena), wykazały, że obecność formaldehydu w glebie w niskich stężeniach 
do 80 mg/litr poprawia wzrost grochu (wyższe stężenia go hamują). 

Uszkadzanie DNA jest potencjalnie niebezpieczne, ale jest także swoiście normalnym 
trybem pracy naszych organizmów. Naturalne procesy metaboliczne powodują dziennie od 
1000 do 1 000 000 uszkodzeń DNA każdej komórki. System obronny organizmu uruchmia 
naprawę DNA. Nie zawsze proces naprawy jest bezbłędny, w efekcie w naszych komórkach
dziennie powstaje ok. 1 mutacji, które potencjalnie mogą być rakotwórcze. Okazuje się 
jednak, że nieco mocniejsze forsowanie naszego systemu obronnego niskimi stężeniami 
niektórych toksyn — może poprawiać ogólne funkcjonowanie naszych organizmów. 



Hormeza: co cię nie zabije — to cię wzmocni

Wspomniane zjawisko nazywa się hormezą i stanowi coraz większą rewolucję w naukach 
medycznych i toksykologicznych. Mechanizm hormezy wyjaśnić można w ten sposób, że 
pewne niewielkie dawki substancji toksycznych wywołują nadreakcję określonych 
elementów systemu obronnego organizmu, w efekcie jest on skuteczniejszy aniżeli bez 
owych toksyn (nadkompensacja). Dzięki hormezie może występować wprawdzie zjawisko 
negatywnego i fatalnego oddziaływania zanieczyszczeń na pewne wrażliwe grupy 
społeczne, lecz ogół społeczeństwa może na tym zyskiwać m.in. w średniej długości lat 
życia. Zanieczyszczenia powietrza w określonych stężeniach mogą działać jako forma 
„naturalnego" szczepienia. 

Zjawisko hormezy ma charakter powszechny wśród organizmów żywych. Poznanie jego 
mechanizmów może sprawić, że hormeza stanie się nowym paradygmatem nauk 
biologicznych (zob. Mark P. Mattson, Edward J. Calabrese, Hormesis: A Revolution in 
Biology, Toxicology and Medicine). Według starego paradygmatu, to co szkodzi 
organizmom żywym, w mniejszych stężeniach szkodzi im mniej, powodując małe szkody, 
które się sumują w czasie. Według nowego — to co szkodzi w dużych dawkach, 
w mniejszych może hartować. Hormeza to „stymulowanie do wyższej gotowości układów 
ochronnych poprzez kontakt z niskimi stężeniami toksyn".

Co co nas nie zabije, uczni nas silniejszymi — hormeza filozoficzna
Według powszechnych gazetowych porad sypanie popiołu z węgla jest szkodliwe dla roślin,
gdyż zawiera te okropnie toksyczne metale ciężkie, takie jak kadm, ołów, chrom i nikiel. 
Wedle badań naukowych popiół taki w dawkach małych i średnich daje roślinom większą 
żywotność i wigor, intensywniejsze zielone zabarwienie i lepiej rozbudowany system 
korzeniowy. W badaniach z 1988 stwierdzono, że ze stosowaniem popiołu wiąże się 
wprowadzanie do gleby substancji toksycznych, lecz nie wywierają one szkód. W ostatnich 
latach udowodniono, że to właśnie owe metale ciężkie — miedź, ołów, kadm, cynk — 
powodujące stres oksydacyjny roślin, stymulują topolę wzmacniając jej kondycję, wzrost 
itd. 

Analogiczny skutek metale ciężkie wykazują wobec niektórych zwierząt. Badanie wykazało
efekt hormetyczny gleby skażonej niewielkimi dawkami ołowiu, cynku i kadmu: 
w obecności skażeń ślimaki Physella columbiana lepiej się rozmnażały i rosły, aniżeli 
ślimaki w środowisku bez skażeń. Podobny efekt odkryto u dżdżownicy kompostowej: 
obecność niewielkich zanieczyszczeń kadmem wzmaga aktywność enzymów 
antyoksydacyjnych (SOD i katalaza), czyli systemu obronnego organizmu przed 
agresywnymi tlenkami. Może to być związane z uruchomieniem ścieżek adaptacyjnych 
organizmu. 

Istnieje także hormeza radiacyjna. Myszy poddane działaniu promieniowania 6 dawek co 
dwa tygodnie po 100 mGy (dla porównania prześwietlenie to 1 mGy) rzadziej zapadały na 
nowotwór płuc, dzięki aktywacji naturalnej obrony przeciwnowotworowej. 

Wiemy zatem, że istnieje zjawisko wzmacniania organizmów żywych niskimi dawkami 
substancji szkodliwych. Czy jednak możemy cokolwiek powiedzieć o istnieniu takiego 
zjawiska w związku z zanieczyszczeniami powietrza? 



W 2007 brytyjsko-kanadyjski zespół naukowców przeanalizował wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na choroby układu oddechowego w 11 kanadyjskich miastach w oparciu o dane 
obejmujące lata 1974-1994. Średnioroczne stężenie PM2,5 dla Toronto w latach 1984-1993 
wynosiło 9-22 μg/m3. Ustalono, że po uwzględnieniu czynnika temperatury, ciśnienia 
atmosferycznego, prędkości wiatru, zarobków, PKB oraz palenia, tudzież po 
wyeliminowaniu typowych słabości takich analiz wynikłych z przyjęcia określonego 
modelu (metoda Bayesowskiego uśredniania modelów), wpływ tlenków węgla, dwutlenku 
siarki, tlenków azotu jest na poziomie marginalnym, a dla całkowitych pyłów zawieszonych
PM oraz ozonu ustalono nawet korelację ujemną: „Jest możliwe, choć sprzeczne z intuicją, 
że analiza regresyjna w rzeczywistości odkryła pozytywne skutki zdrowotne ozonu oraz 
cząstek zawieszonych". 

Autorzy badania wzbraniają się jednak przed sformułowaniem tak daleko idącego wniosku, 
sugerując jego wyciągnięcie przez czytelnika. 

Podobne jednak wnioski płyną i z innych analiz. W analizie związku śmiertelności ogólnej 
z poziomem PM2,5 dla 27 miejscowości amerykańskich, dwie trzecie wykazały korelację 
pozytywną, zaś jedna trzecia — negatywną, co wskazuje, że wbrew mainstreamowej opinii 
krzywa związku PM2,5 ze zdrowiem nie ma charakteru liniowego, lecz kształt J. Więcej na 
ten temat: Cox, Jr, Louis Anthony (Tony) (2012) HORMESIS FOR FINE PARTICULATE 
MATTER (PM 2.5), Dose-Response: An International Journal: Vol. 10 : Iss. 2 , Article 8.

Krzywa J związku toksyn ze zdrowiem. Klasyczna eko-nauka o zanieczyszczeniach widzi
jedynie beżową część po prawej.



Zakazać wędzenia czyli ten straszny benzo(a)piren 

W zakresie zanieczyszczeń PM2,5 Polska jest na miejscu 5. w Europie. Globalnie jesteśmy 
czyści, zaś najbardziej zanieczyszczone regiony to kraje islamskie.

W zakresie PM10 i ozonu jesteśmy na miejscu 10 w Europie. Dwutlenek azotu — dopiero 
na miejscu 28 (dane za raportem Air Quality in Europe 2018). 



Istnieje tylko jedno zanieczyszczenie w którym jesteśmy niekwestionowanym liderem: 
benzo(a)piren. Bardzo efektownie wyglądają szeroko kolportowane mapki na temat 
przekroczeń jego limitów w Europie na których Polska jest praktycznie jedynym 
czerwonym regionem. 



„Polska najbardziej rakotwórczym krajem UE" — histeryzuje Newsweek. "W Polsce 
odnotowano najbardziej rakotwórcze powietrze na tle całej Europy" — wtóruje mu 
instytutinnowacji.edu.pl. Jeśli prawdą jest, że Polska ma najbardziej rakotwórcze 
powietrze, to znaczy, że zanieczyszczenia powietrza nie mają jakiegokolwiek znaczenia
w etiologii raka, gdyż Polska ma niemal najniższą w całej Europie skalę 
zachorowalności na nowotwory — 29 miejsce! 

„Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję rakotwórczego 
benzo(a)pirenu!" I co? I nic. Mamy najniższą w Europie zachorowalność na raka. 
Europejska Agencja Środowiska w swoich dorocznych raportach szacuje przedwczesne 
zgony w związku z emisją PM2,5, NO2 oraz O3. Dla BaP nie podaje takich liczb, bo są one 
zbyt nieznaczące. Serwis SmogLab grzmi, że BaP okazał się groźniejszy niż sądzono — 
Amerykanie odkryli bowiem, że z Chin przyleciała im chmura BaP, w związku z czym 
okazuje się, że toksyna ta przemieszcza się na duże odległości, więc być może trzeba będzie
podnieść szacowaną liczbę zgonów z powodu BaP: z 0,5 do 2 nowotworów na 100 tys. 
mieszkańców. Polska liczba zgonów nowotworowych wynosi 304 na 100 tys., zatem udział 
BaP w polskich nowotworach szacować można na ...0,16%, w porywach do 0,66%. 

W 2017 ukazała się praca Lung Cancer Risk Associated with Exposure to Benzo(A)Pyrene 
in Polish Agglomerations, Cities, and Other Areas, która podaje, że benzo(a)piren jest 
przyczyną 7,3 tys. nowotworów płuca w Polsce. W 2005 magazyn PLoS Medicine 
opublikował bardzo głośny tekst „Dlaczego większość publikowanych badań jest 
nieprawdziwa". Jest to właśnie przykład takiej pracy, w której specjalistka od pożarnictwa 
wespół z dwójką ekologów nawet nie kwapią się w poszukiwaniu marnej korelacji częstości
występowania takich nowotworów z podwyższonymi stężeniami BaP. Po prostu wyliczyli 
czysto teoretycznie na ile nowotworów przekładają się polskie stężenia. Tezy o zerowej 
wartości empirycznej. 



Inne liczby podaje praca z 2016 Benzo(a)pyrene in Europe: Ambient air concentrations, 
population exposure and health effects: benzo(a)piren (BaP) powoduje 550 nowotworów 
płuc w całej Europie. Polska emituje 17% europejskich emisji BaP, co można (oczywiście 
teoretycznie) przeszacować na 94 przypadki nowotworów. Stanowi to 0,4% wszystkich 
nowotworów płuc w Polsce. 

Bardziej empiryczny charakter miała praca Occupational exposure to polycyclic aromatic 
hydrocarbons and lung cancer risk: a multicenter study in Europe, w której poprzez analizę 
przypadków badano zależność zachorowań na raka płuc w związku z narażeniem na 
węglowodory aromatyczne (WWA), zwłaszcza BaP, w miejscu pracy, w Czechach, na 
Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Słowacji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Wniosek: narażenie 
zawodowe na WWA nie przyczyniają się w istotny sposób do zachorowań na raka płuca 
w Europie Środkowej. 

W mediach dominuje wiązanie BaP ze spalaniem węgla, papierosami oraz wędzeniem. 
Tymczasem BaP jest substancją powszechną, powstającą przy niepełnym spalaniu materii 
organicznej. Powstaje w każdej termicznej obróce żywności: przy pieczeniu, smażeniu, 
prażeniu, grillowaniu itd. Wbrew medialnym mitom: "Żywność wędzona i grillowania ma 
w Polsce na ogół znikome znaczenie jako źródło WWA" [Ciemniak, Chrąchol 2008]. 

W mediach spotkać możemy cud-diety antysmogowe. Przykładowo, Wysokie Obcasy radzą 
paniom, co powinny jeść, by pokonać smog. Sęk w tym, że wraz z ową dietą dostarczą do 
organizmu znacznie więcej BaP aniżeli najgorszy smog. Oto porównanie skąd wchłaniamy 
BaP:

• powietrze: 50 ng/dzień; 
• papieros: 5-80 ng; 
• żywność: 250 ng/dzień (m.in. produkty zbożowe 100 ng, mięsne 50 ng, mleko 3,5%: 

30 ng, warzywa 21 ng, ziemniaki 18 ng, owoce 14 ng, oleje 12 ng — badanie z lat 
2005-2007 w województwie warmińsko-mazurskim). 

Choć propaganda medialna koncentruje się na zanieczyszczeniach powietrza i ich 
domniemanych skutkach zdrowotnych, nie mają one zbyt istotnego udziału w pochłanianiu 
przez nas zanieczyszczeń środowiskowych — ponad 90% zanieczyszczeń dostaje się do 
organizmu człowieka z pożywieniem. 

Łącznie dzienne dawki BaP, jakie wchłaniamy są na poziomie 300-1000 ng, czyli poniżej 1 
mikrograma. Według EFSA średnie pobranie z żywnością rakotwórczych WWA (których 
BaP stanowi ok. 10%) wynosi: 3078 ng/dzień w Polsce, 1729 ng/dzień — średnia UE. 
Najwięcej Islandia: 6600 ng/dzień, Słowacja: 5600 ng/dzień, Norwegia, Holandia, Włochy: 
4000 ng/dzień. 

Znakomita większość podawanych w mediach skutków zdrowotnych BaP opiera się na 
badaniach prowadzonych na stężeniach o całe rzędy większych aniżeli stężenia BaP 
w powietrzu, które następnie są ekstrapolowane na niskie stężenia w oparciu o apriorycznie 
przyjętą liniową zależność. Przegląd badań o szkodliwości BaP można znaleźć w publikacji 
urzędu Schwarzeneggera. Dziennie narażeni jesteśmy na wchłanianie 300-1000 ng BaP, 
tymczasem niemal wszystkie doniesienia o jego negatywnych skutkach zdrowotnych 
opierają się na wchłanianiu 5-200 mg BaP, czyli min. 5 000 000 ng. To nie substancja czyni 
truciznę, lecz dawka. Jak zjesz szklankę soli kuchennej czy wypijesz kilka litrów czystej 
wody to umrzesz. 



W niektórych uczciwych metodologicznie pracach na temat szkodliwości BaP w naszym 
środowisku podkreśla się, że tezy te formułowane są na wątpliwych podstawach. W pracy 
Xu z 2015 podkreśla się, że "liniowa ekstrapolacja na temat ryzyka dla niskich stężeń jest 
szeroko wykorzystywana w wytycznych dotyczących zagrożenia nowotworowego, bez 
należytego jej sprawdzenia. Zależności w kształcie U lub J, które mogą wskazywać na 
istnienie efektu hormezy, zostały odnotowane w wielu dobrze przeprowadzonych badaniach
dla różnych czynników rakotwórczych [Calabrese, Baldwin 1998]". Autorzy wskazują 
jednak, że efekt hormezy dla BaP został odnotowany tylko w jednej pracy, więc nie można 
go uzać za dostatecznie dowiedziony, w związku z czym decydują się na przyjęcie liniowej 
zależności dawka-odpowiedź, postulując, by dalsze badania lepiej zbadały zależność 
nieliniową. 

Wspomniane doniesienie o wystąpieniu efektu hormezy dla BaP dotyczyło zarodków 
księżycówki, rybki, której okres godowy związany jest z nowiem lub pełnią księżyca. Nie 
jest jednak prawdą, że jest to jedyne takie doniesienie: hormezę w związku z BaP odkryto 
także u gorczycy białej [Sverdrup 2007] oraz u małży [Zhang 2011] 

Zanieczyszczenia BaP występują zazwyczaj wraz z kadmem, tymczasem według badania 
z 2018, BaP w organizmach żywych hamuje akumulację kadmu oraz uruchamia enzym 
wydalający ten kumulujący się w organizmie metal (BaP jest wydalany). 

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochropny Środowiska Nowy Sącz jest miastem 
z najwyższymi stężeniami benzo(a)pirenu w Polsce i w Europie — dopuszczalna norma 
przekroczona o 1000%. Jak sytuacja ta przekłada się na zdrowie mieszkańców — możemy 
się dowiedzieć z raportu United Nations Development Programme — Nowy Sącz jest 
polską oazą zdrowia: 11 miejsce na 380 powiatów ziemskich i grodzkich. Ergo: okropna 
mapa zanieczyszczenia Polski benzo(a)pirenem stanowi w najgorszym wypadku znikomy 
problem zdrowotny. W najlepszym razie, gdyż jeśli weźmiemy pod uwagę zjawisko 
hormezy, ocena może ulec zmianie na plus. 

Jeśli mimo tego boicie się benzo(a)pirenu, zwłaszcza gdy palicie węglem, papierosy a na 
dodatek lubicie naturalnie wędzone wędliny — używajcie kurkumy lub jedzcie słonecznik 
— substancje te neutralizują negatywne efekty BaP. 

Czy nasz smog zabija inteligencję?

Postulowane negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza obejmują nie tylko wzrost 
śmiertelności, ale i obniżenie sprawności intelektualnej. Pani Monika Kubianka pisze, że 
smog może nie zabija, ale powoduje „ograniczenie funkcji intelektualnych, od tego się 
choruje i głupieje". W istocie w roku 2009 opublikowano badania amerykańskich 
naukowców, które pokazały, że dzieci nowojorskie, które narażone były na smog są mniej 
inteligentne. W 2018 opublikowano badania chińskich naukowców, które pokazały ubytek 
inteligencji w populacji osób starszych. Tyle że oba te badania niemal na pewno nie dotyczą
polskiego smogu węglowego. W badaniach amerykańskich podkreślono, że większość 
badanych mieszkała przy najbardziej ruchliwych ulicach. Czyli przyczyną obniżki 
inteligencji mogły być zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym. W badaniach 
chińskich analizowano wpływ przekroczenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz 
cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów, nie zajmowano się natomiast tlenkiem węgla, 
ozonem oraz większymi cząstkami — zatem także i te badania nie obejmowały smogu 
węglowego. 



Chińscy badacze ustalili korelację, lecz nie wiedzą, który z trzech związków może 
odpowiadać za obniżkę inteligencji. W oparciu o badania można zatem przyjąć, że 
zamieszkiwanie przy ruchliwych ulicach może źle wpływać na inteligencję, lecz nie mamy 
podstaw, by taki skutek przypisywać naszemu smogowi węglowemu. 

Za miernik inteligencji wykorzystano pytania matematyczne oraz rozpoznawanie słów, 
możemy zatem jako odniesienie przyjąć wyniki międzynarodowego badania wiedzy PISA, 
w którym polscy uczniowie wypadają bardzo wysoko na tle świata oraz Europy (zarówno 
w zakresie matematyki, jak i umiejętności rozumienia czytanego tekstu wyniki polskie są 
powyżej średniej krajów rozwiniętych). Nie mamy więc przesłanek, by sądzić, że nasz smog
obniża inteligencję Polaków. 

Istnieją także doniesienia o negatywnym wpływie benzo(a)pirenu na inteligencję dzieci. 
Badania takie prowadzi Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM. 
Ustalono w nich, że dzieci narażone w okresie prenatalnym na wyższe stężenia 
węglowodorów aromatycznych w wieku 5 lat miały iloraz inteligencji niższy o 3,8 pkt. 
Analogiczne badania prowadzono w Czechach dla miasta Teplice, które leży w głównym 
czeskim ośrodku węgla brunatnego i które notowało wyższe poziomy zanieczyszczeń 
pyłami oraz BaP aniżeli Kraków. Zdiagnozowano tam pewne przesłanki negatywnego 
wpływu BaP na rozwój umysłowy dzieci, lecz po odsianiu czynników zakłócających dla 
dzieci w późniejszym wieku, okazało się, że nie ma różnic w inteligencji między dziećmi 
narażonymi na wyższe stężenia BaP wobec grupy kontrolnej. 

Według wspomnianego wyżej raportu ONZ o jakości życia w polskich powiatach, za 
miernik inteligencji dzieci okresu wczesnoszkolnego przyjęto wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. W konkurencji tej, lider 
benzo(a)pirenowego zanieczyszczenia — Nowy Sącz — jest zarazem liderem dziecięcej 
inteligencji: miejsce 14 na 380. Kraków, który jest tylko niewiele mniej zanieczyszczony, 
zajmuje miejsce 3. Nie za bardzo się więc głupieje od tych zanieczyszczeń. 

Czy można pokonać smoka?
Kokludując powyższe wywody: dziesiątki tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie 
z powodu zanieczyszczeń powietrza możemy włożyć między popnaukowe bajki, obok 
„szczepionkowego ludobójstwa" i tego typu opowieści dziwnej treści snutych dla straszenia 
dużych dzieci. Z pewnością środowisko nas zabija, zwłaszcza zimą, lecz są to w większości 
niezależne od nas przyczyny klimatyczne, temperaturowo-ciśnieniowe. Zabijają nas także 
toksyny, choć dotyczy to w znakomitej większości żywności. Powietrze nie ma tutaj zbyt 
istotnego udziału, choć jakiś może mieć, jakkolwiek nie mamy na ten temat pewnej wiedzy 
empirycznej. 

Pewne jest natomiast, że jeśli jesteś mieszkańcem najbardziej zasmogowanego 
województwa małopolskiego, to najpewniej żyć będziesz w lepszym zdrowiu aniżeli 
mieszkańcy czystszych części Polski. Czy to dlatego, że owe niewielkie dawki 
toksycznych zanieczyszczeń wzmagają potencjał układu odpornościowego? Nie mamy na 
ten temat konkretnej wiedzy, lecz jak wskazałem powyżej, istnieją całkiem konkretne 
przesłanki, że warto sprawdzić taką hipotezę. 

Czy wobec tego nie należy walczyć ze smogiem? Należy przede wszystkim zacząć od 
lepszego poznania skutków zdrowotnych różnych zanieczyszczeń, bo w obecnym wydaniu 
walka ze smogiem przypomina bardziej pogoń za mitycznym smokiem. 
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