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Choć myślenie to ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, 

w ostatnim czasie odnosi się wrażenie, że ważniejsze są społeczne, energetyczne procesy 

rozkojarzania i bezmyślności. Kilka przykładów. 

 

Okresowo publikowane są wyniki badań wpływu korzystania z telefonów przenośnych oraz 

telefonów z zestawem głośnomówiącym na prowadzenie pojazdów i ryzyko zdarzeń o 

znaczeniu decydującym dla bezpieczeństwa. Wskazuje ono, iż trzykrotnie wzrasta ryzyko 

wypadku podczas wykonywania czynności wzrokowo-manualnych wynikających z 

korzystania z telefonów przenośnych i innych urządzeń mobilnych np. sięgania po telefon, 

wybierania numeru i wysyłania wiadomości SMS. Wyniki badania jasno potwierdzają, że 

rozkojarzenie kierowcy stanowi realne zagrożenie. Ale czy to dotyczy naszych kierowców? 

 

Porównywany z Leonardo da Vinci Nikola Tesla użył do napędu samochodu energii 

promienistej. W 1931 roku wykonał eksperyment z samochodem marki Pierce-Arrow na 

placu fabryki w Buffalo w Nowym Yorku. Z samochodu wymontowano standardowy silnik 

spalinowy zamieniając go na silnik elektryczny. Tesla zakupił garść lamp elektronowych typu 

70-L-7 i wykonał układ elektroniczny składający się z 12 lamp elektronowych i kilkunastu 

oporników. Wszystko zamknął w pudełku o długości 24 cali, 12 cali szerokości i 6 cali 

wysokości. Z pudełka wystawały przewody, które Tesla podłączył do silnika elektrycznego. 

Tajemniczą skrzynkę postawił na siedzeniu pasażera. Następnie wystawił antenę o długości 

1,8m na dach samochodu, a w pudełku wsunął 2 pręty. W tym momencie, jak opisuje wielu 

publicystów, oświadczył że ujarzmił moc. Samochód używano przez ponad tydzień, nie 

potrzebując dodatkowych źródeł energii. Podobno osiągał prędkość 90 mil/h. Tesla na pytanie 

dziennikarzy skąd pochodzi energia odpowiedział tylko – z otaczającego nas eteru. Kilku 

dziennikarzy skomentowało, że Tesla zwariował i wszedł w zmowę z demonami. Tesla nie 

odpowiedział już na resztę pytań, wymontował swoje urządzenie i stwierdził, że świat 

najwyraźniej nie jest gotowy na jego rozwiązania.  

 

Z innych ciekawostek o Tesli, przepowiedział bogaczowi Astorowi (Jan Jakub Astor IV) aby 

nie wybierał się podróż Titaniciem bo zginie; zresztą JP Morgan też miał nim podróżować, 

ale choroba go powstrzymała – to jedna z nielicznych mniej znanych historii, chętniej 

wyciągana przy okazji podejrzeń o jego szaleństwo. W serialu filmowym o Tesli (2013, prod. 

Ukraina, Holandia, reż. M. Kostrov) ciągle odtwarzanym w telewizji, można wbrew notatkom 



encyklopedycznym zapoznać się z przypuszczeniem o przewidzeniu własnego odejścia, 

a właściwie zniknięcia, jak Mistrza w najpoczytniejszej powieści Bułhakowa.  

 

Ale czy przykład z samochodem ma jakiekolwiek znaczenie skoro paliwa tanieją i niewielu 

zauważyło dołożenie kilku groszy nowego podatku (akcyza niżej, opłata paliwowa wyżej). 

Nie wierzymy naukowcom, bogaczom, politykom i za nic mamy autorytety. W przyszłym 

roku 160 rocznica urodzin Tesli. 

 

Dobrze, że auta nie są napędzane bezpośrednio przetworzeniem węgla, bo tym samym 

problemy górnictwa są jakby dalsze. Zwłaszcza, że pojawiają się krajowi chętni do przejęcia 

kopalń, a nawet ich zagraniczni, do jej budowy (przypadek Orzesza – inwestor niemiecki). 

Burza nad wydobywaniem węgla, a raczej propozycjami zamykania kopalń przeplata cisza o 

produkcji grafenu. Ten nowy supermateriał (200 razy wytrzymalszy niż stal i super 

przewodzący prąd), który ma być połączeniem grafenu z tradycyjnymi komponentami 

przewodów elektrycznych: miedzią lub aluminium. Pomysł ten zaowocował powołaniem 

konsorcjum naukowo-przemysłowego METGRAF do badań nad nowym materiałem. 

Konsorcjum to składa się z czterech jednostek: Instytutu Technologii Materiałów 

Elektronicznych, gdzie opatentowano jedną z technologii produkcji grafenu (Instytut ma 

dostarczyć grafen), AGH (laboratoryjna synteza grafenu z miedzią i aluminium w taki sposób, 

aby uzyskać materiał o nowych własnościach elektrycznych), Tele-Foniki (podejmie się 

wytwarzania i testowania nowych przewodów elektrycznych) oraz Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych (określą, jakie cechy mają mieć przewody, aby trafiły do masowej 

produkcji). Czy dowiemy się o postępie w wytwarzaniu CuGRAFu i ALGRAFu? Nowe 

rozwiązania grafenu są drogie, ale czy funkcjonowanie górnictwa jest tanie? 

 

Co przyniesie ten rok w naszych zachowaniach, budowaniu autorytetów, unijnej i krajowej 

polityce energetycznej, innowacyjności i zwykłej produkcji, konsumpcji energii elektrycznej? 

Czy zastąpimy rozkojarzanie kojarzeniem wiedzy, umiejętności, doświadczenia i współpracy 

zagranicznej w jeden blok energetycznego wysiłku by żyło się lepiej i młodzi zaczęli 

powracać z zagranicy? 


