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Â Prof. Adam Gierek: SÂ³oÃ±ce zniszczy ZiemiÃª! Â

Uczeni z NASA twierdzÂ±, Â¿e SÂ³oÃ±ce wchodzi w podobnÂ± fazÃª do tej sprzed 150 lat. Moment
kulminacyjny nastÂ±pi w maju 2013 roku.Â Efekt CarringtonaÂ - tak nazywa siÃª zjawisko, ktÃ³re moÂ¿e
zniszczyÃ¦ cywilizacjÃª. Kiedy nas dopadnie, w jednej chwili przestanÂ± dziaÂ³aÃ¦ urzÂ±dzenia elektryczne.
UnicestwiÂ± je burze magnetyczne wywoÂ³ane strumieniami sÂ³onecznej plazmy.

Co to oznacza dla cywilizacji caÂ³kowicie uzaleÂ¿nionej od elektrycznoÂ¶ci, nie trzeba chyba tÂ³umaczyÃ¦.
Â - StanÂ± pociÂ±gi, tramwaje, metro. PrzestanÂ± dziaÂ³aÃ¦ windy, stacje benzynowe, telefony, radio i telewizja.
PospadajÂ± samoloty... W koÃ±cu zabraknie wody, przestanie dziaÂ³aÃ¦ sÂ³uÂ¿ba zdrowia, handel, banki i systemy
komputerowe - tÂ³umaczy prof. Zbigniew Jaworowski (84 l.), wybitny polski radiolog. - WedÂ³ug oceny przedstawionej w
raporcie AmerykaÃ±skiej Akademii Nauk, w samych USA straty siÃªgaÂ³yby wielu milionÃ³w zgonÃ³w - dodaje.
Podobnie w Europie, Afryce i Azji. LudzkoÂ¶Ã¦ wrÃ³ciÂ³aby do epoki kamienia Â³upanego. W Stanach Zjednoczonych
juÂ¿ ruszyÂ³y przygotowania do tego, by w moÂ¿liwie najwiÃªkszym stopniu zneutralizowaÃ¦ skutki katastrofy. NASA
(Narodowe Centrum BadaÃ± Kosmicznych) bez przerwy Â¶ledzi wybuchy na powierzchni SÂ³oÃ±ca. A jak do katastrofy
przygotowana jest Europa? Polski eurodeputowany Adam Gierek wÂ³aÂ¶nie wysÂ³aÂ³ interpelacjÃª w tej sprawie do
Komisji Europejskiej. Â Okazuje siÃª, Â¿e Unia przeznaczyÂ³a juÂ¿ 22 miliony euro na badania dotyczÂ±ce
zagroÂ¿eÃ± z kosmosu. "Ochrona infrastruktury naziemnej, takiej jak instalacje sieci elektrycznych, takÂ¿e zostaÂ³a
przygotowana - odpowiedziaÂ³a europosÂ³owi Adamowi Gierkowi KE. - Jest to dziedzina wspÃ³Â³pracy
miÃªdzynarodowej i wiÃªkszoÂ¶Ã¦ projektÃ³w prowadzonych jest z udziaÂ³em USA, Rosji i Ukrainy".
KÂ³opot w tym, Â¿e po zaobserwowaniu wybuchÃ³w na SÂ³oÃ±cu bÃªdziemy mieli kilka- dziesiÂ±t godzin, by siÃª
przygotowaÃ¦ do kataklizmu. A to bardzo maÂ³o...
Efekt Carringtona- silne burze elektromagnetyczne i wyÂ³adowania pola magnetycznego Ziemi, spowodowane
wzmoÂ¿onÂ± aktywnoÂ¶ciÂ± SÂ³oÃ±ca. Konkretnie â€“ niezwykle silnymi wybuchami na jego powierzchni. PrzestajÂ±
dziaÂ³aÃ¦ wtedy wszystkie urzÂ±dzenia elektryczne. Takie zjawisko wystÂ±piÂ³o na Ziemi. 150 lat temu opisaÂ³ je
brytyjski astronom Richard Carrington. Wtedy jednak nie byÂ³o sieci elektrycznych, ktÃ³re mogÂ³oby uszkodziÃ¦. Â
Uczeni z NASA twierdzÂ±, Â¿e SÂ³oÃ±ce wchodzi w podobnÂ± fazÃª do tej sprzed 150 lat. Moment kulminacyjny
nastÂ±pi w maju 2013 roku. silne burze elektromagnetyczne i wyÂ³adowania pola magnetycznego Ziemi, spowodowane
wzmoÂ¿onÂ± aktywnoÂ¶ciÂ± SÂ³oÃ±ca. Konkretnie â€“ niezwykle silnymi wybuchami na jego powierzchni. PrzestajÂ±
dziaÂ³aÃ¦ wtedy wszystkie urzÂ±dzenia elektryczne. Takie zjawisko wystÂ±piÂ³o na Ziemi. 150 lat temu opisaÂ³ je
brytyjski astronom Richard Carrington. Wtedy jednak nie byÂ³o sieci elektrycznych, ktÃ³re mogÂ³oby uszkodziÃ¦.Uczeni
z NASA twierdzÂ±, Â¿e SÂ³oÃ±ce wchodzi w podobnÂ± fazÃª do tej sprzed 150 lat. Moment kulminacyjny nastÂ±pi w
maju 2013 roku.
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Rozmowa z prof. Adamem Gierkiem -Â Burze na SÂ³oÃ±cu to powaÂ¿ne zagroÂ¿enie - WysÂ³aÂ³ pan oficjalne pismo
do Komisji Europejskiej z pytaniem, jak kraje Unii Europejskiej przygotowane sÂ± do tzw. efektu Carringtona.Â - Wierzy
pan, Â¿e grozi nam niebezpieczeÃ±stwo ze strony SÂ³oÃ±ca? - Komisja ciÂ±gle wieszczy katastrofÃª klimatycznÂ±,
ktÃ³rej rzekomÂ± przyczynÂ± ma byÃ¦ dwutlenek wÃªgla emitowany do atmosfery. A jak wiemy, to jedynie hipoteza
oparta na bardzo sÂ³abych przesÂ³ankach. Ja postanowiÂ³em zapytaÃ¦ KomisjÃª o coÂ¶, co juÂ¿ wystÂ±piÂ³o w 1859
r., czyli efekt zauwaÂ¿ony przez brytyjskiego astronoma Richarda Carringtona. Burze magnetyczne spowodowane
wÃ³wczas aktywnoÂ¶ciÂ± SÂ³oÃ±ca uszkadzaÂ³y telegrafy, powodowaÂ³y liczne poÂ¿ary. - Szkody nie byÂ³y chyba
wtedy zbyt wielkie? - Moje pytanie jest o tyle zasadne, Â¿e w dzisiejszych czasach zagroÂ¿enie jest zdecydowanie
wiÃªksze, bowiem dysponujemy gÃªstÂ± sieciÂ± elektroenergetycznÂ± oraz satelitami, a te obiekty mogÂ± byÃ¦
zniszczone. - Na sÂ³oneczne zagroÂ¿enia wskazujÂ± takie instytucje, jak NASA i AmerykaÃ±ska Akademia Nauk... Obie te instytucje bardzo siÃª liczÂ± w Â¶wiecie, dysponujÂ± bowiem wiedzÂ± opartÂ± na licznych badaniach, m.in.
prowadzonych przy uÂ¿yciu satelitÃ³w. Ich raporty nie pozostawiajÂ± zÂ³udzeÃ±. - CiÃªÂ¿ko chyba wyobraziÃ¦ sobie
sytuacjÃª, kiedy nagle Â¶wiat zostaÂ³by pozbawiony elektrycznoÂ¶ci? - W takich przypadkach wyobraÂ¼nia
inÂ¿ynierska nasuwa najbardziej krytyczne sytuacje. Wystarczy przypomnieÃ¦ sobie black-out na Pomorzu Zachodnim
zimÂ± 2008 r. spowodowany odciÃªciem prÂ±du. Albo podobne wydarzenia w USA i we WÂ³oszech. To byÂ³ istny
koniec Â¶wiata. W duÂ¿ych miastach dziaÂ³y siÃª sceny, jakby z pogranicza horroru i science fiction... - Czy w Polsce
ktÃ³raÂ¶ z instytucji naukowych monitoruje problem? - W naszym kraju niewÂ±tpliwie najbardziej uprawniona do
studiowania tych kwestii jest grupa uczonych zgromadzonych w stosownym wydziale PAN. NiewÂ±tpliwie kwestie te
sÂ± na bieÂ¿Â±co przez naszych uczonych monitorowane. Pierwszym naukowcem, ktÃ³ry zwrÃ³ciÂ³ mi uwagÃª na
problem efektu Carringtona, byÂ³ znany polski uczony radiolog i klimatolog, prof. Zbigniew Jaworowski.
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