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zagrożenia egzystencjalne

2. Strategia nieograniczonego 
wzrost

3. Strategia zrównowazonego 
rozwoju



EPOKA ANTROPOCENU

1.
„Świat Maszyn” i 

‘Homo Deus’
Przekraczanie granic



Tylko Jedna Ziemia
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‘Sfery’ świata maszyn

Memosfera – znaczenia, kultury, języki, 
'historie' wymyślone przez człowieka; religie; 
ideologie

[Cybersfera]
Technosfera – hierarchiczna organizacja

społeczna; narzędzia i maszyny; 
infrastruktura; rolnictwo; przemysł; 
wojskowość



Zaborcze Systemy „Swiata Maszyn”

Polityczne, wojskowe, przemysłowe, 
medyczne, technologiczne, energetyczne, 
infrastrukturalne, finansowe, ekonomiczne,
handlowe, socjo-demograficzne, kulturowe, 
edukacyjne.

• Wszystkie te systemy są zależne 
od Świata Natury (Geosfera), ale 
zmieniają go 
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Epoka antropocenu -
era ludzkiego oddziaływania

Wielkie przyspieszenie

1 miliard ludzi

7.6 miliarda ludzi

Rewolucja przemysłowaRewolucja rolnicza



Trzy etapy epoki antropocenu
1. Rewolucja przemysłowa - 1750 à

start epoki antropocenu
2. Wielkie Przyspieszenie - 1950 do
2010/2030
Gwałtowny postęp technologiczny i 
ekonomiczny
3. Sygnały załamania systemu – teraz 
przekraczanie granic zasobów planety] 

(Punkty krytyczne, Konflikt, Katastrofa, 
Chaos) 



Oddziaływanie człowieka = 
Populacja x Bogactwo x Technologia



Najważniejsze obliczenia kluczowe 
dla zrozumienia epoki antropocenu

(i)
Wykładnicze podwojenie stawek 

• 70 podzielone przez % wzrostu
• Np. Polska -PKB @ 3% = 23.3 lat 





Rozwój ludzkosci

• W ciągu najbliższych 14 lat ludzkosć
powiększy się o 1 miliard osób

• Codziennie rodzi się 228000 więcej 
osób niż umiera

• Co minutę 150+ osób potrzebuje 
dodatkowej energii,wody,żywnosci i 
przestrzeni do życia na ograniczonej 
planecie Ziemi



Rozwój „Swiata Maszyn”





Rozwój transportu kołowego

• 1970      250,000,000

• 2016   1,200,000,000

• 2050   2,500,000,000 (10x since 1970)

Nieprzewidziane konsekwencje?



Rozwój surowców 
energetycznych



Rozwój konsumpcji



Rozwój turystyki



Rozwój „Biomasy”
(2.7 mld. otyłosć do 2025)







Najważniejsze obliczenia kluczowe 
dla zrozumienia epoki antropocenu

(ii)
Ślad ekologiczny 

• „globalne hektary” per capita 
• Granica pojemnosći (+/-)
• Ile Ziemi potrzebujemy ?



ŚŚladlad ekologicznyekologiczny

20120177

19701750

Granica pojemnoGranica pojemnośścici

Przestrzelenie pojemnoPrzestrzelenie pojemnośścici



Punkty krytyczne w rozwoju 
Jesli chcemy utrzymać bezpieczne życie na 

Ziemi, musimy wziąć pod uwagę biofizyczne 
granice rozwoju

Już przekroczone granice:
• zmiany klimatu 
• utrata różnorodnosci biologicznej 
• obieg azotu i cyklu fosforu

Następny punkt krytyczny:
• sposoby użytkowania gruntów





Czynniki wywołujące
zagrożenie w Świecie Natury

1. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
2. Zaburzenia klimatu i podnoszenie się poziomu

mórz
3. Wyczerpywanie - łowisk, lasów, gleb, wody
4. Utrata różnorodności biologicznej i ekosystemów

(siedlisk) (szóste wielkie wymieranie w dziejach
planety) 

5. Globalne epidemie chorób (czasowo pod kontrolą
6. Wyczerpywanie energii ze źródeł kopalnych oraz 

minerałów



Pułapka Antropocenu

Albo
Kontynuować „rozwój i zniszczyć Ziemię,
następne pokolenia i nawet nas samych 

Albo 
Ograniczyć wzrost ludnosci i rozwój 

ekonomiczny and zaakceptować ubóstwo, 
głód i niepewnosć

Jak więc zredefiniować pojęcie „rozwój” w 
epoce antropocenu ?



2. 
Strategia 

nieograniczonego wzrostu



Tworzenie narracji o 
rzeczywistosci



Narracje,wierzenia i 
„Efekt potwierdzenia”

Nowe fakty włączamy do naszego systemu 
poglądów ( widzenia swiata)

Nasze narracje są tworzone w oparciu o nasz 
system wierzeń i wyznawanych wartosci

Ignorujemy fakty które są niezgodne z naszymi 
wierzeniami i wartosciami 

„ Efekt potwierdzenia” dobieramy fakty tak aby były 
zgodne z naszymi przekonaniami, systemem 
wartosci 





Problem gotowanej żywcem
żaby



Bariery psychologiczne

• Narracje niekonieczne odzwierciedlają
rzeczywistosć

• Antropocentryzm i dbałosć o własny interes
• Niezdolnosć do myslenia w skali globalnej 
• Technophilia = “postęp”
• Dysonans poznawczy a efekt potwierdzenia 
• Psychiczne odrętwienie – odcięcie się od 

niewygodnych prawd 



Upór Elit Władzy 



3. 
REDEFINICJA ROZWOJU

Strategia 
Zrównoważnego Rozwoju



Rozwój w postępie 
geometrycznym bez limitów

Adaptacja

Rozwój z uwzględnieniem limitów:
Długotrwała równowaga



„Ekonomia statku kosmicznego”
• Zaadaptowanie systemów Świata Maszyn w 

taki sposób by pozostać w granicach 
wzrostu 

• Altruistyczne współdziałanie zamiast 
agresywnej rywalizacji, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, zasada ekonomiczna „30:1”?

• Koniec uporu elit władzy  – prawdziwa 
demokracja 

• CEL:  globalny slad ekologiczny 1 planety  
(np. 2.7 mld populacja?)

• Zero emisji CO2 do 2050 roku 
www.case4all.org









Złudzenia dotyczące rozwoju 

• TECHNO–ZŁUDZENIE: postęp 
technologiczny rozwiąże wszelkie 
problemy egzystencjalne

• ECO-ZŁUDZENIE: ludzie mogą
dobrowolnie ograniczyć konsumpcję i 
zaadaptować się do nowych warunków 
(ekologicznego stylu życia, 
niezagrażającego naturze)

http://www.bbc.com/future/story/20120615-global-tipping-point





Podsumowanie 
1. Myslenie o wzajemnie powiązanych systemach 

w skali planety (Antropocen)
2. Przyspieszenie prowadzące do przekroczenia 

granic rozwoju 
3. Ślad ekologiczny, przekraczanie granic i punkty 

krytyczne 
4. Pułapka „Świata Maszyn”
5. Rozwój jako proces adaptacji  uwzględniający 

granice wzrostu  Safe Operating Space (SOS)
6. Ignorancja, zaprzeczanie i upór elit władzy 

„TO MY STANOWIMY PROBLEM”


