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W œwiecie ostrych klimatów

B
i potê¿ne po¿ary w Rosji. Wielkie powodzie w kilku regionach Chin i w Indiach. 
Monsunowy klimat, gwa³towne wichury, tr¹by powietrzne – i te¿ powodzie w Europie 
Œrodkowej. Oto „¿niwo” zaledwie kilku ostatnich tygodni i miesiêcy. Co siê dzieje? Wrêcz 
zdumiewa uboga reakcja na te niebywa³e, ekstremalne zjawiska. D³ugie opisy klêsk 
¿ywio³owych, owszem, mamy. Pog³êbionych analiz brak. A jeœli ju¿ s¹, to dotycz¹, te¿ 
s³usznej, kwestii jakoœci przeciwpowodziowych wa³ów, czy akcji stra¿aków, a nie samej 
istoty rzeczy. Jak w przys³owiu: przyczyn szuka siê w wêdce, a nie braku ryb.

Profesor Bogdan Góralczyk, Senior Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swym 
najnowszym artykule zastanawia siê nad znaczeniem zmian klimatycznych m. in. na 
bezpieczeñstwo miêdzynarodowe . „Dla nikogo nie powinno byæ w¹tpliwoœci, ¿e klimat 
nam siê ostatnio zmieni³ i zmienia. Dochodzi do niebywa³ych skoków temperatur, 
gwa³townych zmian. Nad Ba³tykiem temperatury tak wysokie jak w Hiszpanii, czy nad 
Zatok¹ Bengalsk¹. A jednak prosta teza, ¿e mamy do czynienia po prostu z ociepleniem 
klimatu budzi kontrowersje, a jej pog³êbienie, mówi¹ce o tym, i¿ ma charakter 
antropogeniczny, czyli ¿e jest spowodowane przez cz³owieka, sta³o siê przedmiotem 
ostrych, wrêcz ideologicznych sporów i podzia³ów, u nas w Polsce szczególnie mocno 
zaznaczonych. ”

Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego 
Pu³askiego”!

Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Bogdan Góralczyk

W œwiecie ostrych klimatów

Bezprecedensowa powódŸ w Pakistanie zagra¿aj¹ca ¿yciu ponad 17 mln ludzi. Susze 
i potê¿ne po¿ary w Rosji. Wielkie powodzie w kilku regionach Chin i w Indiach. Monsunowy 
klimat, gwa³towne wichury, tr¹by powietrzne – i te¿ powodzie w Europie Œrodkowej. Oto 
„¿niwo” zaledwie kilku ostatnich tygodni i miesiêcy. Co siê dzieje?

Kontrowersje

Wrêcz zdumiewa uboga reakcja na te niebywa³e, ekstremalne zjawiska. D³ugie opisy klêsk 
¿ywio³owych, owszem, mamy. Pog³êbionych analiz brak. A jeœli ju¿ s¹, to dotycz¹, te¿ s³usznej, 
kwestii jakoœci przeciwpowodziowych wa³ów, czy akcji stra¿aków, a nie samej istoty rzeczy. Jak 
w przys³owiu: przyczyn szuka siê w wêdce, a nie braku ryb.
Dla nikogo nie powinno byæ w¹tpliwoœci, ¿e klimat nam siê ostatnio zmieni³ i zmienia.  
Dochodzi do niebywa³ych skoków temperatur, gwa³townych zmian. Nad Ba³tykiem 
temperatury tak wysokie jak w Hiszpanii, czy nad Zatok¹ Bengalsk¹. A jednak prosta teza, ¿e 
mamy do czynienia po prostu z ociepleniem klimatu budzi kontrowersje, a jej pog³êbienie, 
mówi¹ce o tym, i¿ ma charakter antropogeniczny, czyli ¿e jest spowodowane przez cz³owieka, 
sta³o siê przedmiotem ostrych, wrêcz ideologicznych sporów i podzia³ów, u nas w Polsce 
szczególnie mocno zaznaczonych. 
Pierwsza „szko³a”, mocno osadzona na przyk³ad w Prezydium Polskiej Akademii Nauk, co 
podnosi jej presti¿ i wagê, stawia prost¹ tezê: zmiany klimatu na Ziemi s¹ efektem zmian na 
S³oñcu. Mówienie o tym, ¿e cz³owiek zmienia klimat, to humbug, oszustwo i blaga, a nade 
wszystko – zarozumialstwo i pycha, ¿e niby cz³owiek taki wszechmocny. 
To mocne argumenty, trudne do podwa¿enia. Szacunki, bo trwaj¹ w tej mierze naukowe spory, 
mówi¹, i¿ zjawiska solarne to przyczyna 80-90, a mo¿e i wiêcej procent zmian klimatu na kuli 
ziemskiej, a tylko pozosta³a reszta jest efektem gazów cieplarnianych, wywo³anych 
dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Tej tezy nie wolno kwestionowaæ. Gdyby coœ nag³ego 
i nieprzewidzianego sta³o siê na S³oñcu, mielibyœmy tutaj albo parnik, albo epokê lodowcow¹, 
zreszt¹ nie pierwsz¹, a o spowodowanie wczeœniejszych akurat trudno pos¹dzaæ cz³owieka. 
Problem w tym, ¿e S³oñce w ostatnich kilku dekadach „œpi”, nic nadzwyczajnego siê na nim 
nie dzieje, a my coraz bardziej odczuwamy i dostrzegamy zjawiska, których wczeœniej w takiej 
skali i w takim natê¿eniu nie mieliœmy. St¹d te¿ druga najwa¿niejsza „szko³a”, wspierana przez 
najwa¿niejsze instytucje Unii Europejskiej oraz ONZ, która powiada jednoznacznie: 
powodem ostatnich zmian klimatu jest cz³owiek i jego dzia³alnoœæ. Najwa¿niejszym gremium, 
powo³anym i finansowanym przez ONZ, formu³uj¹cym tê tezê, jest Miêdzyrz¹dowy Zespó³ 
ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). To on i skupieni 
wokó³ niego specjaliœci-klimatolodzy doprowadzili do serii g³oœnych spotkañ: Bali, Poznañ, 
Kopenhaga, w trakcie których zwracali uwagê na zagro¿enia i próbowali narzuciæ œwiatu nowe 
porozumienie („nowe Kyoto”) ograniczaj¹ce emisjê gazów cieplarnianych. Spektakularna 
pora¿ka szczytu w Kopenhadze w grudniu ubieg³ego roku i brak koñcowego porozumienia 
(Copenhagen Accord), a potem wyj¹tkowo ostra zima zamknê³y, przynajmniej na pewien 
czas, nabieraj¹c¹ ju¿ rozmachu debatê nt. ocieplenia klimatu. Z pewnoœci¹ odrodzi siê ona 
przy okazji kolejnego „szczytu” IPCC, planowanego pod koniec bie¿¹cego roku w Cancun 
w Meksyku.
Nale¿y podejrzewaæ, ¿e nie zahamuje tej debaty ani alternatywny wobec IPCC Pozarz¹dowy 
Zespó³ ds. Zmian Klimatycznych (Nongovernmental International Panel on Climate Change 
– NIPCC) i jego za³o¿yciel Fred Singer, ani wielkie koncerny gazowo-naftowe, ¿ywotnie 
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zainteresowane dalsz¹ eksploatacj¹ surowców energetycznych, a nie ich ograniczaniem 
(udowodniono ju¿ sponsoring takich dzia³añ np. koncernowi Exxon). Nale¿y sobie bowiem 
uœwiadomiæ, ¿e za t¹ „gr¹ o klimat” stoj¹ naprawdê wielkie pieni¹dze: z jednej strony bryluj¹ce 
na listach najbogatszych firm œwiata konglomeraty paliwowe, a z drugiej, licz¹ce te¿ na 
ogromne zyski, firmy sponsoruj¹ce nowe, „ekologiczne” technologie. W zestawieniu z tym 
starciem gigantów znikn¹ – œmiem twierdziæ – z naszego pola widzenia nawet g³oœne 
i spektakularne afery typu climategate, poprzedzaj¹ca szczyt w Kopenhadze, kiedy wyciek³a 
elektroniczna korespondencja (mówi siê o dzia³aniu celowym) naukowców z Uniwersytetu we 
Wschodniej Anglii, którzy rzekomo „upiêkszali” dane nt. zagro¿eñ zwi¹zanych ze zmianami 
klimatycznymi, co podwa¿y³o autorytet IPCC, a nawet zagrozi³o pozycji jego szefa, Rajendra 
K. Pachauri.

Twarde fakty

Takie czy inne przecieki, przeciwdzia³ania i kontrposuniêcia, wraz z ogromnymi pieniêdzmi za 
tym stoj¹cymi, nie zatrzymaj¹ jednak, jak mo¿na przypuszczaæ, debaty „klimatycznej”, 
bowiem wiedza, jak¹ ju¿ posiadamy, choæ pozostaje przedmiotem kontrowersji co do 
szczegó³ów, zdaje siê w pe³ni potwierdzaæ zjawiska, które w³aœnie obserwujemy: ocieplenie 
klimatu jest faktem, a w du¿ej (jeœli nie przewa¿aj¹cej ostatnio) mierze odpowiedzialny za ten – 
niepokoj¹cy – stan rzeczy jest cz³owiek. 
W po³owie naszego upalnego i burzliwego lata amerykañski urz¹d federalny zajmuj¹cy siê 
m.in.. zmianami klimatu, National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, 
opublikowa³ raport, z którego wynika, ¿e rok bie¿¹cy jest najgorêtszy, odk¹d prowadzi on 
naukowe badania na ten temat (czyli od ponad stu lat). Wszystkie inne badania, choæ nieco 
odmienne i w wynikach siê ró¿ni¹ce, wskazuj¹, ¿e czêstotliwoœæ najgorêtszych lat wzros³a. 
Klimat siê zmieni³ i ociepli³. Spoœród 15 najcieplejszych lat w historii instrumentalnych 
pomiarów temperatury, prowadzonych od 1850 roku, a¿ 14 wyst¹pi³o w latach 1995-2010.
Dlaczego tak siê dzieje? O to, jak wiemy, tocz¹ siê spory. Poza dyskusj¹ pozostaj¹, 
a przynajmniej powinny pozostawaæ, takie oto fakty: 
- Chocia¿ dominuj¹cy udzia³ w efekcie cieplarnianym ma para wodna (62 proc.), na stê¿enie 
której cz³owiek ma wp³yw tylko wtórny, to jest faktem udowodnionym i bezsprzecznym, ¿e 
wzros³a ostatnio w atmosferze iloœæ gazów i pierwiastków efekt cieplarniany wzmagaj¹cych, 
takich jak podtlenek azotu, freony, halony, metan, no i przede wszystkim dwutlenek wêgla 
(CO2), najgorszy „grzesznik” w tym zestawie;
- Prowadzone od 1958 r. na Hawajach badania Charlesa D. Keelinga i bêd¹ca ich efektem tzw. 
krzywa Keelinga, wskazuj¹ na ogromny wzrost stê¿enia CO2 w atmosferze. Mierzone 
w jednostkach na milion (parts per milion – ppm) zanieczyszczenie wzros³o od 280 ppm 
w epoce przedindustrialnej do 320 w po³owie ubieg³ego stulecia i ponad 380 ppm obecnie;
- Wyliczono, ¿e w przypadku podniesienia siê stê¿enia gazów cieplarnianych do 580 ppm, co 
przy aktualnej dzia³alnoœci cz³owieka jest mo¿liwe ju¿ nawet ok. roku 2050, temperatura na 
powierzchni Ziemi mo¿e podnieœæ siê nawet o 2o C, co grozi wymkniêciem siê zjawisk 
klimatycznych spod kontroli: gwa³townymi suszami i falami upa³ów, huraganami, 
powodziami, lawinami, burzami – gradowymi i z wy³adowaniami atmosferycznymi. Innymi 
s³owy to, co widzimy obecnie, to tylko przedsmak tego, co mo¿e nadejœæ;
- Ocieplenie klimatu widaæ szczególnie spektakularnie w postaci topnienia lodowców (a¿ 96 
proc. z nich zmniejszy³o swoj¹ powierzchniê) oraz spadku pokrywy lodowej Arktyki, 
a ostatnio nawet Antarktyki (w postaci oderwania siê ogromnej góry lodowej, wielkoœci du¿ej 
wyspy, która pop³ynê³a niedawno w kierunku Oceanu Indyjskiego); 
- W³aœnie topnienie wód Arktyki i Grenlandii powoduje zjawisko wtórne, jakim jest dostanie 
siê do powierzchni oceanów wiêkszej iloœci wody, co podnosi poziom wód (i grozi zalaniem 
wielkich obszarów), jak te¿ wzmaga pr¹dy morskie, które w konsekwencji mog¹ te¿ przynieœæ 
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ze sob¹ bardziej gwa³towny, ekstremalny przebieg zim, szczególnie w Ameryce Pó³nocnej 
i Europie;
- Europa bêdzie mia³a wiêcej wilgoci na pó³nocy, a mniej na po³udniu. Zjawiska te ju¿ s¹ 
notowane i gro¿¹ wrêcz monsunami na pó³nocy, a suszami w basenie Morza Œródziemnego;
- Stê¿enie CO2 i innych zanieczyszczeñ w atmosferze prowadzi równie¿ do zubo¿enia 
bioró¿norodnoœci. Ju¿ teraz tysi¹ce gatunków flory i fauny s¹ zagro¿one wyginiêciem.
Tê listê mo¿na pog³êbiaæ i poszerzaæ, choæ wniosek jest jasny: Ÿle siê dzieje.

Co dalej? 

Mo¿na w¹tpiæ, czy cz³owiek bêdzie w stanie zmieniæ swój tryb ¿ycia. Nawet katastroficzne 
wizje i autentyczne tragedie nie wysadz¹ nas raczej z samolotów i samochodów, podobnie jak 
trudno by³oby ju¿ nam odejœæ od komórek czy laptopów. Musia³oby dojœæ do rzeczywistej 
apokalipsy, powiedzmy zatopienia jakiegoœ milionowego miasta (do czego omal¿e w tym roku 
nie dosz³o tak w Pakistanie, jak w Chinach), byœmy, byæ mo¿e, przeszli szok i traumê. A tak 
nadal bêdziemy karmieni ba³amutnymi tekstami lub tak¹ czy inn¹ propagand¹, a nie rzeteln¹ 
wiedz¹. 
Podobnie trudno przewidywaæ, by ³atwo zrezygnowali – z przyczyn ideologicznych, 
doktrynalnych, czy czysto biznesowych – przeciwnicy zmian klimatycznych. Raczej wy³ania 
siê nam na tym styku nowy, potê¿ny front i linia podzia³u. Kto wie, czy nie bêdzie to jedna 
z najwa¿niejszych konfrontacji w najbli¿szych dziejach ludzkoœci.
Czy to oznacza, ¿e nic nie da siê zrobiæ? Utoniemy w waœniach i sporach, a¿ zmiany 
klimatyczne zajd¹ tak daleko, ¿e stan¹ siê nieodwracalne – i nic nie wskóramy? Gdyby chodzi³o 
o jeden kraj, powiedzmy Polskê czy Czechy, mo¿na by³oby, niestety, odpowiedzieæ twierdz¹co. 
Poniewa¿ problem dotyczy naprawdê ca³ej ludzkoœci, to mo¿e, nieco paradoksalnie, ten 
niedobry ostatnio trend odwrócimy.
Po pierwsze, bez wzglêdu na badania i oceny jest udowodnione, ¿e zasoby surowców 
energetycznych nieub³aganie koñcz¹ siê. Najgorzej (najlepiej?!) jest z rop¹, której zasoby mog¹ 
siê skoñczyæ ju¿ w przedziale jednego, dwóch pokoleñ (30-40 lat), trochê lepiej jest z gazem
 (w zanadrzu jest jeszcze ³upkowy), a najwiêksze zasoby mamy – chcia³oby siê powiedzieæ, 
niestety – wêgla, najgroŸniejszego noœnika CO2. Pytanie tylko, czy do wyczerpania siê tych 
zasobów i ich eksploatacji nie zniszczymy ju¿ naszego klimatu nieodwracalnie?
W³aœnie kurczenie siê zasobów surowców energetycznych – obok dostêpu do wody – mo¿e 
byæ, a raczej bêdzie przedmiotem jeszcze niejednego konfliktu i ju¿ teraz sk³ania nas do 
innowacyjnego myœlenia i poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ energii. Wbrew pozorom, nie 
jest w tej dziedzinie tak Ÿle. Norwegowie forsuj¹ pomys³ technologii przechwytywania 
i sk³adowania dwutlenku wêgla (Carbon Capture and Storage – CCS). U³omnoœæ tego 
pomys³u polega na tym, ¿e tylko skraplamy i sk³adujemy, a nie niszczymy CO2. Niemcy 
wszczêli, za ogromne pieni¹dze, wizjonerski projekt Desertec, polegaj¹cy na ustawieniu 
ogromnych baterii solarnych na Saharze i przesy³ania stamt¹d energii dla ca³ej Europy (a mo¿e 
nie tylko). Chiñczycy, którzy w ostatnich 30 latach, jak bodaj nikt inny zniszczyli w³asne 
œrodowisko naturalne, powiadaj¹ wprost: „ten model intensywnego wzrostu i eksploatacji 
zasobów naturalnych nie da siê utrzymaæ”. Dlatego – o czym ma³o jeszcze wiemy, ale o czym 
siê wkrótce przekonamy – postawili w³aœnie przed sob¹ nastêpny strategiczny cel: 
poszukiwanie alternatywnych Ÿróde³ i zasobów energii. Unia Europejska stawia kwestie 
ekologiczno-klimatyczne wœród najwa¿niejszych priorytetów i ³o¿y na te cele ogromne œrodki. 
Ogólnie mówi¹c: s¹ powody do – ograniczonego – zadowolenia.
Kto przed 30, 40 laty by³by w stanie przewidzieæ, ¿e dziœ bêdziemy rozmawiaæ na niemal ca³ym 
globie przez komórki, a nawet przez Skype, ¿e bêdziemy korzystaæ z laptopów i najwiêkszych 
bibliotek œwiata, jakimi s¹ internetowe przegl¹darki, ¿e informacja – zawsze tak cenna – 
praktycznie nie bêdzie zna³a granic? St¹d te¿ wierz¹c w ludzki geniusz, a ten – jak wiemy 
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z historii – rodzi³ siê w chwilach prze³omów, wielkich zagro¿eñ lub wojen, nale¿y wierzyæ, i¿ 
musi on odpowiedzieæ na rosn¹ce klimatyczne wyzwania.
Nie zwalnia nas to z obowi¹zku powa¿nego zastanowienia siê nad sob¹. Dok¹d zmierzamy, 
siedz¹c za kierownic¹ samochodu w jednym z niezliczonych korków? Spójrzmy, ile 
samochodów przyby³o ostatnio u nas. A co zrobiæ z wielkimi metropoliami „rosn¹cych 
rynków”, o których teraz tak g³oœno, takimi jak Szanghaj, New Delhi, D¿akarta, Bangkok, 
Manila, Meksyk czy Rio de Janeiro, nie mówi¹c ju¿ o ich lotniskach? Trzeba wreszcie postawiæ 
sobie pytanie: gdzie s¹ granice tego szaleñstwa? 
Dla tych, którzy nie wybieraj¹ siê w tak dalekie podró¿e, proponujê inn¹, dostêpn¹ 
w Internecie mapê po³¹czeñ lotniczych na globie. Zestawiona z Ziemi¹ w nocy, wygl¹da jak 
jarzeniówka lub noworoczne fajerwerki – wszêdzie ¿arzy siê œwiat³o lec¹cych samolotów. To 
¿ycie wygodne, ale, niestety, strasznie kosztowne. Jest nas, ludzi, coraz wiêcej, blisko 7 mld, 
¿yjemy coraz szybciej i ci¹gle siê spieszymy. Dok¹d zmierzamy?
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezale¿nym, apolitycznym think-tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej, 
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie 
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem 
Europy Œrodkowej i Wschodniej jak i Ameryki Pó³nocnej.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów 
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarz¹dowych www.non-gov.org 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem 
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim  ¯eby regularnie 
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl 

 
www.pulaski.pl 

djankowski@pulaski.pl
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