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III. EKOROZWÓJ =  5E = EWANGELIE I EKOFILOZOFIA + EKOLOGIA + 

ESTETYKA + ETYKA + EKONOMIA 

Takie niemal arytmetyczne ujęcie teorii i praktyki ekorozwoju wynika z potrzeby 
trafnego ujęcia jego istoty i konieczności interdyscyplinarnego, kompleksowego 
zrozumienia procesów gospodarczych łącznie z ich skutkami środowiskowymi.  
Dane rozwiązanie możemy uznać za ekorozwojowe, jeżeli jego wpływ na środowisko 
nie jest negatywny lub jest zrekompensowany odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi i odpowiednią lokalizacją inwestycji. Wiedza z dziedziny geologii 
inżynierskiej jest tu bardzo przydatna. 
 Fundamentem ekorozwoju jest filozofia synkretyczna jako połączenie 
heterogeniczne z różnych filozofii i systemów kulturowych. Bazuje on zarówno na 
filozofii sokratejskiej, mądrości wypływającej z Ewangelii Nowego Testamentu, 
elementach personalizmu chrześcijańskiego przede wszystkim św. Franciszka 
z Asyżu i ekofilozofii, której twórcą jest prof. Henryk Skolimowski. 
System wartości wynikający z tej filozofii, który nie pozwala czynić zła względem 
drugiego człowieka i przyrody jest zabezpieczeniem etycznego postępowania 
człowieka względem człowieka i przyrody. Współcześnie opiekun spolegliwy nie musi 
czynić ziemi sobie poddanej ani ujarzmiać ją jak w czasach starożytnych, ale jest mu 
ona zadana do opieki i ochrony w imię wolności i odpowiedzialności - co wyjaśniał 
Jan Paweł II wielokrotnie w swoich wypowiedziach. 
Ekofilozofia, która nawiązuje do sokratejskiej ARETE – jako cnoty umiarkowania 
i męstwa, roztropności i sprawiedliwości jako wzorów postępowania względem 
środowiska przyrodniczego i społecznego jest bardzo zbieżna z nauczaniem 
w kościele katolickim, albowiem te cechy charakteru powinien posiadać człowiek 
uczciwy, prawy, odpowiedzialny. 
Konieczność uwzględnienia ekologii, czyli uwarunkowań przyrodniczych 
i społecznych oraz skutków środowiskowych i kompensacji przyrodniczej - jako 
zadośćuczynienia w całej działalności gospodarczej człowieka, jest w XXI wieku już 
zrozumiała dla dużej części społeczeństwa. Niestety nieetyczny biznes, który wręcz 
wciska się w ostatnie fragmenty przyrody w aglomeracjach wielkomiejskich i nie chce 
zrozumieć, że źle wybrana lokalizacja i za duża intensywność zabudowy, nie 
umożliwi technicznej kompensacji przyrodzie. Inwestorzy są często bezwzględni 
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a ich ekonomiczne zyski wynikające z lokalizacji osiedla mieszkaniowego np.: koło 
rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie, przesłaniają im skutki degradacji, jakie 
powstaną z przecięcia głębokimi wykopami poziomów wodonośnych zasilających ten 
zbiornik wodny. Opór okolicznych mieszkańców ze Stow. Miasta – Ogród Sadyba, 
którzy chcą chronić te ostatnie enklawy przyrody, sprowadza się niemal do batalii, 
jakie toczą Urzędy Dzielnicowe i Stowarzyszenia z zachłannymi inwestorami.  
W tego typu konfliktach przestrzennych nie są uwzględniane ani uwarunkowania 
estetyczne, ani etyczne przyzwalające na tak intensywną zabudowę. Etyczny biznes 
zaczyna dopiero rozumieć, że względy ekologiczne, estetyczne i zwykłej uczciwości 
względem przyszłych mieszkańców i całej ekorozwojowej struktury aglomeracji 
warszawskiej – patrz schemat rozdz. IX, powinny być równoprawne z ekonomią 
Ekonomia jest bardzo istotną składową procesu inwestycyjnego. Została usytuowana 
celowo na ostatniej pozycji, która wiąże, spina całość procesu inwestycyjnego, czy 
realizacji danego przedsięwzięcia wg zasad ekorozwoju, którego fundamentem jest 
uczciwość i odpowiedzialność, stanowiące w ekofilozofii i etyce chrześcijańskiej 
pierwsze z pięciu „E”. Na pewno ekonomia, czyli zyski inwestora nie mogą 
degradować środowiska przyrodniczego, czy społecznego, które jest pierwotne 
względem ekonomii.  
Właśnie etyczne podejście w ekonomii wymaga uwzględnienia przyrodniczych 
i estetycznych uwarunkowań, które skutkują dobrem społecznym. Takie podejście 
da w konsekwencji również i dobre efekty ekonomiczne na wolnym rynku, gdyż np. 
mieszkania zrealizowane w trosce o środowisko przyrodnicze mogą osiągnąć 
wyższe ceny i będą szybciej sprzedane. Czyli ekorozwojowe podejście daje 
w dalszej perspektywie czasowej lepsze efekty i satysfakcję również inwestorom, że 
zrealizowali przedsięwzięcie nie kosztem środowiska, ale z uwzględnieniem 
uwarunkowań 5E – czyli: ekofilozofii, ekologii, estetyki etyki i ekonomii. 
Na ułomnej ekonomi, w której nie uwzględnia się skutków środowiskowych 
i społecznych nie można w XXI wieku opierać gospodarczego rozwoju, gdyż jest to 
cały czas klasyczny wyzysk zarówno ludzi jak i przyrody. Z kolei proponowanie 
drogich i ryzykownych technologii – np. elektrowni atomowych czy magazynowania 
CO2 w podziemnych kawernach, pokazuje jak jednostronnie, nie systemowo 
podchodzi się do problemu przemysłowych emisji CO2, w porównaniu np. 
z motoryzacyjnymi, których jest przecież o wiele więcej. Redukcja i zamiana 
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przewozów ciężarowych- indywidualnych na tzw. TIRY NA TORY oraz ulepszanie 
transportu kolejowego w przewozach krajowych i regionalnych, czy uwzględnianie 
lasów jako reduktora CO2, w czym olbrzymie zasługi ma Prof. Jan Szyszko. To są 
racjonalne rozwiązania, które czekają na realizacje właśnie przez młode pokolenie 
JPII, które szybciej zrozumie potrzebę etycznych ekorozwojowych przemian. 
Wykres rysunku 2C- pokazuje, że jesteśmy skazani na ekorozwój, jeżeli zasoby 
przyrodnicze i surowcowe chcemy przekazać następnym pokoleniom. Pomimo, że już 
bardzo zredukowaliśmy ich ilość, ale jeszcze umożliwiają te zasoby gospodarczą 
egzystencję. Zbyt szybkie zużytkowywanie zasobów surowców nieodnawialnych jest 
podejściem wręcz egoistycznym i zbyt konsumpcjonistycznym, za którym nie 
nadążają innowacje naukowe i techniczne, które miały rozwiązać wiele problemów, 
przede wszystkim energetycznego głodu. Nawet w krajach, które nie posiadają 
własnych paliw ich zużywanie jest często w wielu rodzinach bardzo rozrzutne. 
Cztero osobowe samochody rzadko wożą 3-4 osoby. Korzystnym natomiast 
przykładem jest samochód elektryczny i upowszechnienie roweru, jako środka 
komunikacji i rekreacji czynnej. Taki głównie ilościowy, a nie jakościowy wzrost 
gospodarczy wymaga, zatem refleksji i pilnego przejścia na konsumpcyjny umiar i 
wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, który nazwałam ETYCZNĄ DEMOKRACJĄ  
SOLIDARNEGO EKOROZWOJU – patrz schemat poniżej. 
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IV. ETYCZNA  DEMOKRACJA SOLIDARNEGO  EKOROZWOJU 
A NEOLIBERALIZM. 

Istota i potencjał ekorozwoju, jako cywilizacji miłości i Etycznej Demokracji 
Solidarnego Ekorozwoju – dla jednych młodych czy starszych ludzi będą to tylko 
hasła, dla drugich – słowa klucze i synteza treści, którą warto poznać jako pewną 
nową, ale praktyczną filozofię życia. Nową w tym sensie, że jest ona połączeniem 
elementów z różnych filozofii i systemów kulturowych. Wartości etyki 
chrześcijańskiej, filozofii Sokratejskiej i ekofilozofii – Prof. Henryka Skolimowskiego. 
Ekonomia i gospodarka realizowana w myśl takiej filozofii wymaga od nas pewnych 
uproszczeń i przejście-� schemat, od niezrównoważonego społeczeństwa 
konsumpcyjnego na wyższy poziom już nie tylko wzrost, ale przede wszystkim rozwój 
społeczno gospodarczy i przestrzenny. Wymaga to odwołania się do systemu 
wartości etycznych, jakie może przyjąć również ekonomia funkcjonująca w danym 
systemie gospodarczym ( np.: etyczny biznes, społecznie odpowiedzialne inwestycje 
realizowane przez wybrane banki – SRI, SKOKi, sozoekonomia, akcjonariat 
pracowniczy, systemy LETS, oraz opieranie się na istotnych wskaźnikach 
ekonomicznych, które rzeczywiście świadczą o kondycji krajowej gospodarki). 
Aktualnie, po 20 latach transformacji gospodarczej, w prawdziwie polskiej prasie 
możemy przeczytać diagnozy m. in. Prof. Jerzego Żyżyńskiego z Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego „Nasz Dziennik” z 1 marca 2011r, które 
alarmują jak wiele szans jest w Polsce marnowanych, przez nieudolne zarządzanie 
krajową gospodarką i ekonomią. Zwracanie zbyt dużej uwagi na biurokratyczne 
wskaźniki UE typu: deficyt budżetowy, dług publiczny, inflacja, a ignorowanie 
wysokiego bezrobocia i salda wypływów nie opodatkowanych środków finansowych 
z Polski, może budzić duży niepokój. 
Od 2004r saldo to osiągnęło 500 mld złotych! Tyle miliardów do budżetu nie 
wpłynęło, a ile rodzimego handlu padło przez nadmierną ekspansję zagranicznych 
sieci handlowych?  
Pełne nadziei przemiany polityczne roku 1980, po wprowadzeniu stanu wojennego 
w roku 1981 niestety pociągnęło Polskę również po 1989 roku od 
zdeprecjonowanego socjalizmu ku neoliberalizmowi, czyli na kolejne manowce 
polityczne i gospodarcze. Niestety osiągnięcia Solidarności zostały przejęte przez 
stare i nowe grupy interesów, również i z tego powodu, że Solidarność jako związek 
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zawodowy, nie mogła mieć w dyspozycji alternatywnego programu gospodarczego.->  
rozmowa Stefana Kisielewskiego z Lechem Wałęsą, świadcząca o tym, że 
przywódca Solidarności nie rozumiał potrzeby stworzenia szybkiego, alternatywnego 
programu gospodarczego. 
Czy pokolenie JPII, to najmłodsze urodzone już w latach 80–tych ma wiedzę i wolę 
rozpoznania prawdy o sytuacji ekonomicznej naszego państwa, aby podjąć solidarne 
działania przeciwko jego zadłużaniu. Czy umie korzystać z nielicznych, ale 
dostępnych na naszym krajowym rynku patriotycznych mediów, które już od wielu lat 
informują o stanie gospodarki?-> patrz: „Nasz Dziennik”, „Gazeta Polska”, „Nasza 
Polska”, „Nowe Państwo”, „Do Rzeczy” i „W Sieci”. 
Etos SOLIDARNOŚCI jest też kontynuacją polskiego romantyzmu, ale i pozytywizmu 
również. On jest cały czas w nas jako logika pozytywnych, prawych, twórczych 
innowacyjnych, ale i odpowiedzialnych za całą Europę działań. Szczególnie w Polsce 
i na Węgrzech próbuje się takie działania realizować, pokonując wiele trudności, 
gdyż  jest się zbyt często wywodzonym na manowce, przez kogo? Media i politycy 
mają tu niestety szerokie pole działania. Chrześcijański system wartości kierowania 
się w życiu i dochodzenia do prawdy i dobra uczciwością jest we współczesnym 
świecie wręcz ośmieszany, wykpiwany, deprecjonowany, a szykany UE względem 
Węgier są tego najlepszym dowodem. Dzieje się tak od czasów pseudo oświecenia 
francuskiej rewolucji, którą rosyjska rewolucja jeszcze bardziej społeczeństwa 
etycznie zdemoralizowała, a współcześnie nowa lewica jest spadkobiercą tej 
libertyńskiej ideologii i sekularyzmu. 
Te dwie niechlubne rewolucje przez przeszło 200 lat kompleksowego rozwoju 
społeczno- gospodarczego i przestrzennego, niestety nie dały. Syntetyczna 
„Diagnoza Porównawcza” została zaproponowana w zestawieniu dwóch 
przeciwstawnych systemów społeczeństw przesytu i umiaru konsumpcyjnego, czyli 
ekonomii neoliberalnej, post- przemysłowej z Etyczną Demokracją Solidarnego 
Ekorozwoju -> Tabela str.. To zestawienie pozwala nam utożsamić się lub tylko 
zreflektować względem którejś z opcji.  
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DIAGNOZA PORÓWNAWCZA CECH SPOŁECZNO- GOSPODARCZO-PRZESTRZENNYCH 
CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ETYCZNEJ DEMOKRACJI SOLIDARNEGO EKOROZWOJU 

I NIEZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI NEOLIBERALNEJ 
 

Niezrównoważona gospodarka neoliberalna Etyczna demokracja solidarnego ekorozwoju 

1. pieniądz i dobra materialne stanowią o wartości 
człowieka a siła militarna o narodzie 

2. materialny komfort dla 20%społeczeństwa, a ubóstwo  
dla 80%. redukowana klasa średnia, niskie poczucie 
patriotyzmu, przekłamania 

3. deprecjacja społeczna, niski poziom wiedzy 
4. wzrost gospodarczy realizowany kosztem środowiska 

przyrodniczego i społecznego 
5. ekonomia oparta o biurokratyczne wskaźniki implikuje 

kryzysy gospodarcze 
6. wysokie bezrobocie 
7. produkcja masowa i przesyt konsumpcyjny 
8. prymat ilości nad jakością, maksymalizacja zysków 
9. populizm i pijarowskie efekty promuje rząd, 

totalitaryzm medialny 
10. ekspansja i degradacja środowiska 
11. antropopresja 
12. spadek zdrowotności społeczeństwa 
13. słabe więzy solidarności społecznej  
14. słabe więzy rodzinne, związki partnerskie 
15. upublicznianie sfery intymnej człowieka pornoszyk w 

modzie, brutalizm w sztuce, literaturze,  wulgaryzmy w 
mowie codziennej 

16. kult agresji, przemocy, patologie społeczne ateizacja 
społeczeństwa, walki religijne 

17. media partyjne, prywatne, komercyjne, przesyt 
informacyjnym szumem i reklamami 

18. ukrywanie prawdy, manipulacje , mataczenia 
19. przewaga bierności, lub nadaktywność ludzi 
20. przewaga materializmu nad humanizmem – 

niezrównoważona gospodarka neoliberalna, subkultury, 
cywilizacja przemocy, manipulacje 

21. centralizacja, standaryzacja, specjalizacja 
22. partykularyzm 
23. rozrost biurokracji, komplikacja procedur 
24. systemy nadmiernie złożone, pycha władzy 
25. centralizacja, pozorna demokracja i pluralizm, 

koncentracja i nadużywanie władzy 
26. aktywizacja centrum aglomeracji miejskich, 

intensyfikacja urbanizacji i zanieczyszczeń w dużych 
miastach, z powodu komunikacji spalinowej 

27. energochłonność, materiałochłonność, 
transportochłonność, redukcja zasobów nieodnawialnych, 
wysoka odpadotwórczość, zawyżona motoryzacyjność 
społeczeństwa 

28. nadmierna eksploatacja zasobów nieodnawialnych, 
brak racjonalnej gospodarki odpadami  i recyklingu 
surowców wtórnych 

29. technologie wysokoodpadowe 
30. rolnictwo przemysłowe, energochłonne, z GMO, 

niszczące krajobraz i kulturę wsi oraz zdrowie 
społeczeństwa 

1. etyka, prawda , mądrość, wiedza i kultura stanowią 
o wartości człowieka i narodu 

2. stabilna klasa średnia, która obejmuje min 50% 
społeczeństwa, duży patriotyzm narodowy 

3. umysł partycypujący, prawda i wiedza cenione 
4. rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny 

realizowany z poszanowaniem zasobów przyrodniczych 
i społecznych = EKOROZWÓJ 

5. sozoekonomia +LETS, stabilna ekonomia 
6. małe bezrobocie 
7. produkcja zindywidualizowana +rzemiosło użytkowe 

i artystyczne, umiar konsumpcyjny, innowacje 
8. prymat jakości nad ilością, optymalizacja zysków, 

personalizm 
9. uczciwe i prawe relacje: rząd-społeczeństwo, pluralizm 

medialny 
10. ochrona środowiska i krajobrazu 
11. kompensacja przyrodnicza 
12. wzrost zdrowia psychofizycznego i duchowego 
13. społeczna solidarność pro publiko bono 
14. rodzina wielopokoleniowa 
15. ochrona sfery intymnej człowieka, estetyka mody, 

sztuki, kultura słowa, literatura wartościowa ceniona w 
społeczeństwie 

16. k52ult kultury estetyki, prawdy, dobra, piękna, wiara 
chrześcijańska, ekumenizm 

17. media społeczne, interaktywne, promujące etyczną 
cywilizację ekorozwoju 

18. szukanie źródeł prawdy i jej promocja 
19. aktywny udział ludzi w życiu społecznym i 

gospodarczym, wysoka przedsiębiorczość społeczna 
20. przewaga humanizmu nad materializmem etyczna 

demokracja ekorozwoju symbioza natury i kultury, 
cywilizacja miłości 

21. decentralizacja, indywidualizacja, syntetyzacja,  
22. holizm, interdyscyplinarność 
23. minimalizowanie biurokracji, prostota procedur 
24. systemy proste, władza jako służba publiczna 
25. decentralizacja władzy, demokracja, pluralizm, etyka 
26. ekorozwój i ekorenesans małych miast i wsi 

powiązanych z komunikacją szynową, domy 
energooszczędne w ogrodach ekologicznych 

27. energooszczędność, transportooszczędność, surowco i 
materiałooszczędność, OZE, komunikacja pro-eko, 
pociąg +rower 

28. selekcjonowanie odpadów, utylizacja odpadów 
organicznych - kompostowanie, redukcja opakowań , 
recykling surowców wtórnych 

29. technologie bezodpadowe i niskoodpadowe 
30. rolnictwo tradycyjne i ekologiczne chroniące zdrowie 

społeczne oraz krajobraz i kulturę wsi 
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To syntetyczne zestawienie „Diagnozy porównawczej” uzmysławia nam w jak 
nieprzyjaznym środowisku przyszło żyć człowiekowi we współczesnym świecie, 
a którego wymiar realny potęgują media oferujące wirtualny i realny świat przemocy, 
nieprawości, agresji. Nie jest proste uchronienie młodego pokolenia od tej ekspansji, 
która stwarza setki pokus amoralnych, komercyjnych czy tylko trywialnych. Młody 
człowiek nieświadomy zagrożeń narażony jest na zbyt wiele negatywnych bodźców 
zubażających jego osobowość i często wręcz niszczących jego godność. 
Młode pokolenie w pewnym procencie zdaje sobie z tego sprawę, buntuje się 
poprzez protesty, wiece, czy radykalna poezję - patrz: „Idee z asfaltu?””, ale czy 
podąży do konstruktywnych działań? W imię wolności słowa, ale małej skali nie 
opodatkowanej wymiany handlowej tworzącej wiele miejsc pracy dla młodego 
pokolenia, młodzież potrafiła wziąć liczny udział w proteście przeciw ACTA, który dał 
już w lutym 2012 zastopowanie ustawy ACTA w Polsce, a może nawet w całej UE. 
Współczesny pochód ku neoliberalizmowi przez postmodernizm rokuje kolejny 
niewypał cywilizacyjnego regresu i wzrostu ekonomicznego dla już zamożnych, 
a wegetacji dla topniejącej klasy średniej, ( patrz: schemat „Himalaje elit finansowych 
i ocean biedy”). Czy współczesna młodzież zdaje sobie sprawę jak jest 
manipulowana i wręcz oszukiwana przez media i rządzących (A. Waśko- „Nowe 
Państwo” 2/2010), dla których pijarowskie efekty są ważniejsze niż gospodarka. 
Wiele rentownych przedsiębiorstw wyprzedaje się na oczach całego społeczeństwa 
za 10-30% ich wartości, pozbawiając Polskę dochodów z tego kapitału do krajowego 
budżetu, w całości lub tylko w 50%. Uczyniono tak np. z polską miedzią a chcąc od 
2012 roku zwiększyć dochody do budżetu rząd wprowadza podatek od kopalin, który 
ogranicza racjonalne inwestycje, czyli stabilny rozwój KGHM Polska Miedź. 
 

                            IDEE Z ASFALTU ? 
Kto widział foki w tych strojach z ropy 
A kto anioły w tych futrach z fok 
Królicze oczy co chcą wyskoczyć 
Z laboratoriów płynących krwią 
 
Kto detergenty zamiast łez wpuścił 
W morza płodowe rajów rodzinnych 
Mózg snów wymydlił w techniczne myśli 
W tęczowe bańki korzyści płytkich 
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 Bo w szarym mózgu jak w szarym świecie 
To kolorowe są tylko śmieci  
Z wysypisk reklam oczy się świecą 
W górach odpadów bawią się dzieci 
 
Raj za ekranem szklanym nie zwiędnie 
Tylko idea się zmieni w smutek 
Chrystusa krzyż w ból- układ współrzędnych 
Anioł w samolot- mądrość w komputer 
 
Mikroprocesor klejnotem czasu 
Jest ziarnem raju kosmos w pastylce 
Procesja świętych bezgrzesznych maszyn 
Dźwięk modlitw trybów gdzieś w niebie milknie… 
 
W kielichu słońca krew- wino kwaśne 
Benzyną z rajskich owoców pryska 
Na mózgi kwasem z nieba wyżarte 
 Rzeźbione w krzyże kominów czyste! 
 
Kto programował ten mózg na szaro? 
Kto różem śliskim nasączył miłość? 
Kto pobyt w mózgu naznaczył karą 
Wtrysnął świadomość pomiędzy nicość 
 
Wiara z rozumem zakończą walkę!? 
No bo już nie ma o co się bić 
Nie ma człowieka jest mózg o kształcie 
Krzyku robota z drutów na krzyż… 
 
A nerwostrady idei z asfaltu 
Machiny z sykiem wiją, kołyszą… 
Przybrane w piękno ćwierkań Pop- artu 
Tam nie ma ptaków- bo się nie słyszą! 
 
 Po tej ludzkości wieczna pamiątka 
 Asfalt i plastik  metal i beton 
Padają kwiaty w toksycznych łąkach 
Dusza z freonu dziurawi niebo 

Mikołaj Niedek 
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VIII. GEOPOLITYKA A EKOROZWÓJ EUROPY. 
 

„Trzeba tak przemieniać ustrój świata,  
aby obawa ludzi przed ludźmi straciła swoją zasadność.” 

Tadeusz Kotarbiński. 

Jeżeli jesteśmy świadkami tak olbrzymich sił ścierających się na linii W- E, 
a w Polsce jest to widoczne w szczególności po 10 kwietnia 2010 roku, nasuwa się 
pytanie, czy w środkowej części Europy nie jest potrzebna cała szeroka strefa 
neutralnych politycznie państw? Tym bardziej, że po fiasku euro u schyłku 2011 roku 
wizja Europy ulega zmianie. Pomimo otwartych granic mniejsze kraje zagrożone są 
bankructwem, czyli UE nie równoważy gospodarek, które powinny być w dużej 
mierze niezależne ekonomicznie- tzn. rozwijać się w oparciu o własne surowce, 
towary, OZE, żywność i to tą najwyższej jakości, pochodzącą z tradycyjnego 
i ekologicznego rolnictwa. Rozwijać swój gospodarczy potencjał dobrze jest 
w oparciu o poszanowanie zasobów przyrodniczych i społecznych, czyli ekorozwój 
i sozoekonomię, będące prawdziwą innowacją, a może i własną walutę. 
Tego typu ekofilozofię gospodarczą prowadzi od wielu lat w Europie Północnej 
i środkowej już kilka państw. „My ten świat tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci”, 
wymyśliła premier Norwegii P. Bruntland. Kraje Skandynawskie najwcześniej 
w Europie uzyskały największą świadomość ekologiczną, wynikającą w dużej mierze 
z własnych wspaniałych zasobów krajobrazowych, ale i potrzeby 
energooszczędności wynikającej z uwarunkowań klimatycznych, oraz mądrej 
edukacji młodego pokolenia, które jak najwcześniej uczono pro- ekologicznego 
podejścia do życia. 
Grecja z kolei - kolebka cywilizacji europejskiej, z równie pięknym krajobrazem 
przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem oraz filozofią Sokratesowskiej ARETE, jest 
bardzo spójna z ideą i praktyką ekorozwoju, szczególnie w aspekcie małych, 
tradycyjnych gajów oliwnych i mandarynkowych, czyli rodzinnych gospodarstw 
sadowniczych.  
Nasuwa się, zatem pytanie, czy niezależnie od przynależności do UE, w krajach 
środkowej Europy, nie powinna umacniać się ekorozwojowa geopolityka, stymulująca 
i uzależniające rozwój gospodarczy od uwarunkowań geograficznych i kulturowego 
dziedzictwa oraz innowacyjnej gospodarki, której zrównoważony, trwały rozwój jest 
podstawą, a tu w skrócie nazywany jest ekorozwojem. 
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Ponieważ równowaga ekonomiczna zaczyna się właśnie od rolnictwa, taka 
ekofilozofia, która odrzuca zdecydowanie przemysłowe rolnictwo z GMO, jest 
fundamentem dla ekorozwoju. Odrzuca ekorozwój również nadkonsumpcjonizm, 
neoliberalizm (patrz: str. „Diagnoza porównawcza”) pozbawiający małe i średnie 
kraje tysięcy własnych miejsc pracy, które w pseudoekonomii przenoszone są 
o tysiące kilometrów na wschód Europy, czy do Azji. 
Targana kryzysami Europa potrzebuje nowej wizji rozwoju w myśl zasady, że 
różnorodność jest miarą równowagi również w systemach ekonomicznych. Może 
warto przywrócić waluty narodowe, a odrzucić zbędną biurokrację, gdyż oparte na 
walutach narodowych gospodarki krajowe szybciej wrócą do równowagi 
gospodarczej, w oparciu o własny środek płatniczy� wywiad z Cezarym Mechem - 
„Nasz Dziennik” z 3.02.2012 i wypowiedź J. Bielewicza Prezesa Stowarzyszenia 
„Przejrzysty Rynek”. 
Redukcja biurokracji w scentralizowanej EU jest konieczna, gdyż pochłania rocznie 
130 miliardów euro, czyli akurat tyle ile wynosi po 10 latach zadłużenie UE 
w Europejskim Funduszu Walutowym (D. Sobkow 2012). Wniosek, zatem nasuwa 
się sam: przywrócenie równowagi finansowej zadłużonych państw wydaje się 
stosunkowo proste dzięki posiadaniu własnych walut i redukcji biurokracji narosłej 
wskutek centralizacji finansów i dużego aparatu ich kontroli. Dodatkowo zbędne 
koszty wynikają z przeprowadzek z Brukseli do Strasburga oraz braku etyki, czyli 
przywary zachłanności, o czym świadczy wysokość pobieranych pensji przez 
urzędników UE. Pozbycie się pychy władzy, czyli chęci dominacji np.: Niemiec nad 
mniejszymi państwami i ich kosztem generowania własnego rozwoju też jest 
niesprawiedliwe. Można sobie również zadać pytanie czy ekorozwój może być 
niezależny od geopolityki, czyli tych wielkich sił, które nad naszymi głowami, albo 
walczą ze sobą, albo podają sobie „rurociągi” czy ręce (a wtedy ich sojusz często 
w historii dla Polski był niekorzystny). Dotychczas niestety był, ale dzięki neutralnej 
polityce ekorozwoju może być korzystny, gdyż zarówno Rosji jak i Białorusi, czy 
Ukrainie potrzeba ekotechnik Zachodniej Europy, przede wszystkim OZE, a wielu 
krajom z UE potrzeba nieodnawialnych surowców z Europy Wschodniej, które dzięki 
OZE pozostaną dla następnych pokoleń. 
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W oparciu o energię biomasy, słońca i wiatru z małych siłowni wiatrowych i wodnych 
na potrzeby kilku gospodarstw, czy wsi tzn. PROSUMPCJA dzięki SPOLDZIELNIOM 
ENERGETYCZNTM ma szanse się rozpowszechnić.  
Niezależność żywnościową o wysokiej jakości w skali regionów i kraju 
wytwarzających smakowe produkty jest wartością generującą exportowe marki. 
Dlatego warto ekorozwój realizować i doświadczenia między sobą wymieniać 
w cywilizowany sposób, czyli w duchu Cywilizacji Miłości. Ta cywilizacja dzięki 
spójności wiary i rozumu, czyli etyki chrześcijańskiej i prakseologii, umożliwia 
ekorozwój gospodarczy i społeczny wielu krajów- z północy na południe Europy. 
Pozostaje pytanie, kto ma tego dokonać? Rządy poszczególnych krajów, kościoły, 
partie czy może społeczeństwo? 
Największą wartość dla realizacji ekorozwoju, jako Cywilizacji Miłości integrującej 
właśnie oddolnie społeczeństwo, miałyby proekologiczne organizacje pozarządowe 
NGO czy nasze POE, które już działają od przeszło 30 lat w Europie. Niestety duża 
część tych organizacji jest owładnięta przez ruchy lewicowe. Np. przedstawiciel Partii 
Zielonych Daniel Bendit jest wielce kontrowersyjny i na pewno nie ma nic wspólnego 
z Cywilizacją Miłości. Zatem jak organizacyjnie podejść do tej idei przywracania ładu 
ekologicznego i ekonomicznego w Europie poprzez Etyczną Demokrację 
Solidarnego Ekorozwoju -> patrz: schemat EDSE, jest wciąż sprawą otwartą. 
Polityka ekonomiczna Islandii, zmagania Węgier z biurokratyczną UE, a nawet 
Kolumbia i Argentyna u progu 2012 rokują nadzieje, że nie tylko mniejsze państwa 
podejmują racjonalne rozwiązania na rzecz swojej suwerenności. Wyjazdy kilku 
tysięcy Polaków na Węgry w marcu są dowodem autentycznej solidarności naszych 
narodów względem niesprawiedliwych szykan Unii w stosunku do mniejszych 
państw, które chcą być suwerenne. 
Ze względu na fakt, że Polska położona jest na styku cywilizacji łacińskiej i wpływu 
wschodniej cywilizacji turańskiej, wykształciła w swoim społeczeństwie silne jednostki 
obronne od negatywnych wpływów oraz dużo pozytywnych cech charakteru, które 
przetrwały jeszcze w pewnej części społeczeństwa. Pisał o nich Prof. Leon 
Deczewski i warto je tutaj przypomnieć. Polaków tych charakteryzuje: patriotyzm, 
uczciwość, szlachetność, romantyzm, honor, gościnność, dobroć, odwaga, 
wyrozumiałość, zdolność wybaczania.  
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Młodzież nie tylko może, ale wręcz powinna angażować się w wartościowe idee 
o solidnych fundamentach łączących kulturowe dziedzictwo z nowoczesnością i tą 
swoistą dla Polaków romantyczną odwagą w imię honoru i szlachetności, która 
„dodawała skrzydeł”, a której sąsiedzi z zachodu czy ze wschodu, jak pokazuje 
historia tych potrzeb nie rozumieli i siłą je ograniczali.  
Dlatego właśnie stworzenie neutralnej strefy N-S w Europie jako alternatywy dla 
obecnego układu bipolarnego W-E stworzyć może nową zrównoważoną 
gospodarczo i proekologiczną sytuację polityczną. 
Jak przekonać wschodnią Europę, że takie rozwiązanie nie jest dla niej 
zagrożeniem?- ale perspektywą przywrócenia równowagi ekonomicznej, która 
zaczyna się właśnie od rolnictwa. 
Ukrainie potrzebne są silne, średniej wielkości rodzinne gospodarstwa rolne 
produkując żywność najwyższej jakości mogące eksportować na północ Europy 
swoje produkty. 
Terenom wiejskim potrzebne są techniki OZE, i inne innowacje ekotechniczne 
stwarzające wiele miejsc pracy tak potrzebnych w wielu krajach Europy. Wspierajmy 
się wzajemnie bez wielkiej polityki, a wykorzystując swoje naturalne predyspozycje 
wytwórcze oraz przedsiębiorczość. 
Europa Zachodnia w wielu sektorach gospodarki może podpowiedzieć Ukrainie co 
należy produkować na własny rynek i na eksport.  
Czy Unia Europejska nadal będzie chciała „uszczęśliwiać” kolejnymi marketami ze 
swoimi produktami Ukrainę tak jak nimi zniszczyła Polskę.  
Czy rozwój rodzimego handlu na Ukrainie powinien- tak jak w Polsce zacząć się 
i przejść etap „składanych łóżek”. Chyba te doświadczenia pokazały nam, że ilość 
wielkich powierzchni światowych sieci marketów, niestety rozkłada nasz rodzimy 
handel, który topnieje i redukuje tysiące miejsc pracy, a można to rozwiązywać 
w bardziej cywilizowany sposób, nie niszcząc rodzimego handlu. 
Jeżeli Ukraina jest nawet  gospodarczo większym bankrutem niż Grecja, to tym 
bardziej równowagę kraju należy przywrócić poprzez zdrowe, rodzinne rolnictwo, 
handel, drobną wytwórczość, rzemiosło artystyczne. 
Wiele ludzi może swoją działeczkę czy hektary zacząć uprawiać już od tej wiosny. 
Sprzęt rolny w dzierżawę Niemcy mogą Ukrainie dać w lizing na kilka lat. Ukraińskie 
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ziemie mogą zacząć rodzić już tej wiosny. Tu wielu ludzi może zmierzyć się z tym 
najpiękniejszym zawodem świata, jeżeli będzie on pro-eko. 
I wtedy Francja i Niemcy nie będą musiały obawiać się ukraińskiego rolnictwa, które 
nie będzie produkować na ilość ale na jakość! 
I właśnie jakość produktów rolnych, ich wartość odżywcza i zdrowotna w każdym 
kraju powinna stać się priorytetem. 
Nie Randap ale zioła w ekorolnictwie mogą w znacznej mierze uzdrowić nasze 
społeczeństwo!  
Czego współczesnej Europie potrzeba najpilniej?- pracy! 
Co daje pracę najszybciej?-  rolnictwo, ale nie przemysłowe, lecz to bardziej 
tradycyjne, proekologiczne, biodynamiczne, permakultura, dające żywność 
najwyższej jakości, smaczne i zdrowe z odnową krajobrazu i kulturą wsi. 
Czy młode pokolenie interesuje ten rodzaj pracy? „Na własnym zagonie”, we 
własnym ogródku? 
Wielu już nie interesuje. Jednakże niektórych można jeszcze zainteresować, można 
ich przyuczyć do tego najpiękniejszego zawodu świata, jak mówił nasz wspaniały 
mistrz- prof. Mieczysław Górny. 
Czy urodzajne ziemie Ukrainy można zamienić na kwitnące ogrody? Łany orkiszu, 
słoneczników i kukurydzy bez GMO? 
Czy mogą tam wrócić szkoły rolnictwa ekologicznego z polskimi, niemieckimi czy 
ukraińskimi nauczycielami, którzy przywrócą rzetelną wiedzę: o płodozmianie, 
nawozach organicznych, nawozach zielonych, ziołach, zadrzewieniach śródpolnych, 
wiedzę o roli ptaków, jeży, dżdżownic czy pszczół w naturalnym rolnictwie. 
 

To jest systemowa wiedza, której zgłębienie nadaje życiu prawdziwy sens. 
 

Potrzeba temu rolnictwu o wiele mniej ale bardziej sprawnych maszyn-choćby do 
przerzucania kompostów i obornika. Potrzeba głęboszy do spulchniania tylko gleby 
a nie głębokiej orki, ciężkimi traktorami, które tworzą twardą stopę płużną! 
Prawdziwej gleby, w której zawartość próchnicy możemy wzbogacić do kilkunastu % 
i wtedy można je będzie nazwać żyzną. Wtedy taka ziemia niemal pachnie, jest 
pulchna o gruzełkowatej strukturze i rodzi  jak matka Ziemia, od wieków rodziła. 
 
Czy europejskie i Ukraińskie ziemie potrafimy odrodzić? 
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Czy Europa jest w stanie takiemu odrodzeniu ekorolnicta pomóc? 
 

Czy to rolnicy zrozumieją i staną na wysokości zadania, stawiając na swoje rodzinne, 
proekologiczne gospodarstwo rolne, przywracające jednocześnie równowagę 
rynkową całej gospodarce. To prawo Ekonomii działa w wielu europejskich krajach.  
 

Wiele krajów go stosuje, ale wiele jeszcze rolników uważa tradycyjne rolnictwo za 
wstecznictwo, kiedy to właśnie ono jest INNOWACYJNE i wymagające wiedzy 
o ekosystemach rolnych. 
W ogrodnictwie tylko takie ma rację bytu, w trosce o nasze społeczne zdrowie. 

A zatem od Norwegii przez Polskę, Ukrainę do Grecji, my jako świadome 
obywatelskie społeczeństwo domagajmy się rynku ekożywności i twórzmy sami 
własne warsztaty pracy i szkoły ekorolnictwa póki cała młodzież z terenów wiejskich 
nie uciekła! 
Pokolenie JP ll jeżeli utożsami się z prawdziwymi wartościami cywilizacji 
chrześcijańskiej, kulturowym dziedzictwem i wiedzą wielu dziedzin gospodarki oraz 
ekoinnowacji, uzyska silne oręże wiary i rozumu, które pozwolą orłom i sokołom 
wznosić się wysoko. 
Pozwalają opierać się na tysiącletnim fundamencie historii Europy zjednoczonej 
w chrześcijaństwie-jakże twórcze dla wielu krajów Europy szczególnie w epoce 
jagiellońskiej. 
 

Wizja Królowej Bony rozwijającej hodowle, ogrodnictwo, tworzącej miasta i wioski, 
współcześnie domaga się nowego ekorenesansu małych miast i wsi. 
 

Świadomość, że My ten świat tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci w imię 
odpowiedzialności i zwykłej uczciwości względem następnych pokoleń jest ideą, 
która pozwoli autentycznie odrodzić się Europie. 
 

Ekorenesans Europy, to nie mrzonki, to prakseologia, z której skorzystają wszystkie 
te kraje, które zrozumieją czym jest Ekorozwój i zrealizują go w rzeczywistości. 
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