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Warszawa, Klub Bankowca, 21 stycznia 2009 

 

Klub Polska 2015+ „Globalne ocieplenie klimatu – czy człowiek jest winny? Kontrowersje 
wokół emisji gazów cieplarnianych” 
 

Przemysław Barbrich:  
Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Polska 2015+. 

Witam w imieniu kapituły Klubu Polska, prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa 

Pietraszkiewicza, witam też wszystkich tych, którzy oglądają nas w sieci, już drugi raz jesteśmy 

w sieci Internet, można nas oglądać online. Nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani 

technologicznie, aby nasi internauci mogli zadawać pytania naszym gościom, ale obiecuję, że 

przy trzecim, a może czwartym spotkaniu również i tę możliwość internautom zapewnimy. 

Dzisiejszy temat spotkania Klubu Polska 2015+ brzmi: Globalne ocieplenie klimatu – czy 

człowiek jest winien. Kontrowersje wokół emisji gazów cieplarnianych. Nasi dzisiejsi goście to: 

Pani profesor Halina Lorenc, Pan profesor Zbigniew Jaworowski i Pan profesor Zbigniew 

Kundzewicz. Niech mi będzie wolno powiedzieć parę słów o naszych dzisiejszych prelegentach.  

Pani profesor Halina Lorenc jest klimatologiem, pracownikiem naukowym w Instytucie 

meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kieruje ośrodkiem meteorologii i zajmuje się 
miedzy innymi przygotowywaniem ekspertyz dla potrzeb gospodarki i planowania inwestycji. 

Prowadzi badania w dziedzinie zmienności klimatu, zjawisk ekstremalnych na świecie i w 

Polsce, transportu zanieczyszczeń, klimatu wielkich miast, szeroko pojętej ochrony środowiska 

oraz radioaktywności atmosfery. W jej dorobku naukowym obejmującym ponad 150 publikacji 

są przede wszystkim prace o współczesnych zmianach klimatu, w tym o najdłuższej w Polsce 

serii pomiarów meteorologicznych, tak zwanej serii warszawskiej, zaczynającej się w 1779 roku.   

Pan profesor Zbigniew Jaworowski  jest lekarzem, radiologiem, profesorem nauk 

przyrodniczych. Pracował w instytucie onkologii w Gliwicach, w instytucie badań Jądrowych w 

Warszawie, od 93’ roku pracuje w centralnym laboratorium ochrony radiologicznej w 

Warszawie. Jest autorem wielu prac na temat zmian klimatycznych, znanym na świecie 

krytykiem teorii o zgubnym wpływie człowieka na środowisko naturalne, co podkreślam. W 

marcu 2003 roku był jednym z autorów opracowania „przyroda, a nie wpływ ludzi decyduje o 

klimacie”. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac naukowych na temat promieniowania, 

badań klimatycznych oraz skażenia środowiska i populacji.  

Pan profesor Zbigniew Kundzewicz jest dyrektorem naukowym i kierownikiem Pracowni 

Klimatu i Zasobów Wodnych w Zakładzie badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w 

Poznaniu, Jest specjalista w dziedzinie hydrologii i zasobów wodnych w klimatologii. Należy do 

wąskiego kręgu specjalistów międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, który w 2007 

otrzymał pokojową nagrodę nobla. Jest członkiem grupy doradczej VII programu ramowego Unii 

Europejskiej, tematyka środowisko i klimat, jest autorem ponad 300 publikacji naukowych.  

Witam jeszcze raz bardzo serdecznie naszych prelegentów, nasi prelegenci uzgodnili, że 

rozpocznie Pani profesor Halina Lorenc, przypominam, że nasze zasady są następujące: 15 minut 

trwa nasza prezentacja, które odmierza piaskowa klepsydra, w wypadku Pani profesor 

uzgodniliśmy, że nasze 15 minut będzie trwało dziś wyjątkowo 17. Tak więc klepsydra Pani 

profesor, prezentację już włączamy, oddaję mikrofon.  

 

 

Tekst zmieszczony na tej stronie zawiera zapis prelekcji i dyskusji z dnia 21 

Stycznia 2009 roku. Tekst nie był autoryzowany. Powielanie lub kopiowanie jest 

dozwolone wyłącznie za zgodą ZBP 
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Prof. Halina Lorenc:  
Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że w tak zacnym gronie przyszło mi wśród moich 

klimatologicznych wystąpień podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami, jakimś 
dorobkiem może na temat czegoś co nazywamy zmianami klimatu w szerokim tego słowa 

znaczeniu, aczkolwiek nie zawsze dobrze rozumianym. Otóż proszę państwa, od około 30-40 lat 

obserwujemy w dziedzinie klimatologii przyspieszony wzrost jej rozwoju i systematyczny wzrost 

globalnego znaczenia klimatu. Klimatologia jako nauka przeżywa okres, powiedziałabym 

renesansu w procesie ewolucji tej dziedziny nauki. Zmieniła się rola klimatu jaka odgrywa 

obecnie w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i politycznym, przy czym nacisk kładę 
w tej chwili już na życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Mieliśmy tego dowód wówczas, 

gdy w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku wystąpił bardzo niszczycielski tajfun czy też 
huragan Gustaw, gdzie po prostu zostały zaniechane bardzo ważne rozmowy dyplomatyczne czy 

też rozmowy związane ze stanem USA. Zmieniły się również znaczenia pewnych używanych w 

klimatologii pojęć, a równocześnie pojawiły się nowe – pojecie system klimatu nabrało znaczenia 

w momencie utworzenia w roku 1988 Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Jakże 

często posługujemy się pojęciem „zmiany klimatu”, wielokrotnie jednak bez merytorycznego 

uzasadnienia. Media przypisują tym różnie rozumianym zmianom wszystkie możliwe korzystne i 

niekorzystne procesy w okresie wzmożonego tempa rozwoju cywilizacji w ostatnim okresie. W 

tym zamieszaniu klimatycznym przestajemy poprawnie rozumieć nawet pojecie klimat. Co to jest 

klimat? Jest to całokształt procesów fizycznych atmosfery oraz warunków pogodowych 

charakterystycznych dla danego obszaru określony na podstawie wieloletnich pomiarów i 

obserwacji, wieloletnich podkreślam i obserwacji kształtowanych pod wpływem położenia 

geograficznego i ich cech fizycznych. Mówimy też bardzo popularnie, a powiedziałabym nawet 

populistycznie o efekcie cieplarnianym, jakby ten stan fizyczny atmosfery utworzył się dopiero 

od czasu emisji wytwarzanych przez człowieka gazów cieplarnianych. Otóż nie – efekt 

cieplarniany jest naturalnym procesem, który utrzymuje temperaturę powierzchni ziemi o 15 

stopni wyższą aniżeli w przypadku nieobecności atmosfery, umożliwiając w ogóle Zycie na 

ziemi. Atmosfera ziemska przepuszcza bowiem krótkofalowe promieniowanie słoneczne, 

natomiast dzięki obecności pary wodnej, dwutlenku węgla, metanu i innych gazów 

cieplarnianych pochłania promieniowanie długofalowe ziemi i kieruje je z powrotem ku jej 

powierzchni. Człowiek natomiast, emitując do atmosfery te same gazy cieplarniane pogłębia ten 

efekt i to jest właśnie dopiero to, o czym mówimy rzeczywiście w tym znaczeniu efektu 

cieplarnianego o jakim chce powiedzieć. Pojecie zmiany klimatu również niekiedy, ja 

pozwoliłam sobie napisać, że jest niekiedy hasłem wytrychem do wszystkiego. Te klika dni 

mrozu, które było dwa tygodnie temu, ja miałam dziesiątki telefonów, dlaczego jest tak zimno 

skoro jest tak ciepło, czy to zmiany klimatu? Nie – to jest po prostu wahanie klimatu. Klimat 

oscyluje i wolno mu to robić, co robi w tej chwili. Poza tym jest to system nieliniowy i wszystkie 

właściwie możliwe rzeczy może ten klimat wykonywać łącznie z tym, co nauczyliśmy się już 
chyba określać jako ruch skrzydeł motyla gdzieś tam w jakiejś części świata. To nie są zmiany 

klimatu. Przypomnijmy jednak, jakie czynniki kształtują klimat na kuli ziemskiej, wyróżniamy 

właśnie zewnętrzne i wewnętrzne. Na szczęście te zewnętrzne są nienaruszalne, do których 

należy właśnie położenie kuli ziemskiej w układzie słonecznym, siły grawitacyjne związane z 

oddziaływaniem planet na słońce i ziemię wpływające także na aktywność słońca i to 

podkreślam, to jest bardzo ważne i być może na erupcję wulkanów na ziemi. Natomiast do 

czynników wewnętrznych należy właśnie bardzo szeroko pojęta cyrkulacja atmosfery ,właśnie to 

co zostało tutaj wymienione, pokrywy lodowe, rozkład lądów systemy pasatów, procesy 

oceaniczno-atmosferyczne o zasięgu ponadregionalnym, to co od czasu do czasu słyszymy – o, 
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El Ninio się uaktywniło i tak dalej, to są te ponadregionalne, oraz w końcu – działalność 
człowieka jako czynnik wewnętrzny wpływający na klimat. Jakie zatem były przesłania do tak 

niespotykanego przyspieszenia i zainteresowania klimatem, co to spowodowało? Otóż właśnie na 

pierwszej światowej konferencji klimatycznej w 79’ roku naukowcy sygnalizowali jeszcze 

niedokładnie wówczas zdefiniowane zmiany klimatu. Funkcjonowała wówczas tak zwana grupa 

Jazona, grupa naukowców, która składała raporty rządowi Stanów Zjednoczonych i właśnie w 

79’ roku zostało powiedziane pierwszy raz, że właśnie następuje wzrost CO2 taki, który może 

spowodować wzrost temperatury o 2-3 stopnie z pewnymi konsekwencjami. Raport ten na 

początku lat 80-tych był naprawdę dużą sensacją, dlatego, że do tej pory, do 80-go roku 

właściwie panowała hipoteza o ochłodzeniu się klimatu i chcę powiedzieć, że w tej chwili nie 

mówimy już w naszych dociekaniach klimatycznych o bardzo mądrym naukowcu rosyjskim, 

właściwie radzieckim - Budyko, który najpierw przychylał się do tej tezy o ziębieniu klimatu, 

potem zmienił tą hipotezę na ocieplanie klimatu. Proszę Państwa, w 80-tym roku był kolejny 

raport, który kazał sobie złożyć prezydent Reagan, gdzie naukowcy, którzy ten raport tworzyli 

już złagodzili nieco te prognozy z 79’ roku i powiedzieli: owszem, zmiany klimatu postępują w 

kierunku ocieplenia, ale idą bardzo powoli, tak, że zdążymy do tego dostosować wszystkie 

ekonomiczne i gospodarcze sprawy Stanów Zjednoczonych. Już nie wspomnę o takim właśnie 

raporcie Pentagonu, bo to są takie pigułki, które od czasu do czasu są wyrzucane w świat – i 

róbcie sobie z tym ludzie co chcecie. W 2001 roku pojawił się taki raport Pentagonu, który też 
spowodował dużo zamieszania, nie będę się już może rozwodzić nad tymi okolicznościami. I 

proszę Państwa, wreszcie powstało na wiosek Zgromadzenia Ogólnego ONZ pierwsze właściwie 

takie instrumentarium międzynarodowe, które znane jest Państwu, nazywa się IPCC – 

Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu, który ma referować czy też raportować stan 

klimatu kuli ziemskiej. Został on powołany właśnie w roku 88’. Ten zespół IPCC już wykonał 4 

raporty, natomiast do raportu z roku 90’ są duże zastrzeżenia, dlatego, że zarzucano naukowcom, 

którzy opracowywali te raporty, że popełniali dużo błędów. Między innymi takim błędem było 

to, że dane satelitarne były niepewne z tego powodu, że nie wzięto pod uwagę, że jeśli satelita 

jest wystrzelony na jakąś orbitę, to on napotyka na tarcie atmosfery i na skutek tego tarcia i na 

skutek tego tarcia orbita, po której satelita krąży, obniża się, a również spowalnia się ten satelita i 

nie nawiązuje się do tego samego czasu jeśli chodzi o pomiary w stosunku do pomiarów  

naziemnych. Proszę Państwa, w połowie lat 90-tych został powołany tak zwany protokół z Kioto, 

który już jako instrument taki zobowiązujący kraje, które przyjęły ten protokół, musiały 

spowodować ograniczenie emisji do atmosfery tych wymienionych gazów cieplarnianych, które 

powodują według raportów IPCC główne zmiany klimatu. Temu problemowi była również 
poświęcona ostatnia konferencja w Poznaniu w grudniu 2008. Tutaj są pokazane mechanizmy 

wspomagające realizację tych zobowiązań IPCC, kraje, które były uczestnikami i są uczestnikami 

tego protokołu z Kioto i z mechanizmów, które są tutaj wymienione na przykład skorzystał nasz 

rząd na ostatnim COP-14, oczywiście nie dokładnie z tych, ale myślę, że Pan profesor 

Kundzewicz przypomni jeśli zechce, jak to rzeczywiście wyglądało, bo był uczestnikiem tego 

COP-u. O czym mówią raporty IPCC? Pierwszy i drugi, tak jak powiedziałam, uznano za 

niepewne, wiec nei będę ich omawiać, dlatego, że od trzeciego raportu zaczyna się wiarygodne 

jak gdyby dostarczanie do modeli meteorologicznych czy klimatologicznych danych 

satelitarnych, zarówno dane pomiarowe, czyli rzeczywiste, jak również chodzi o uwzględnienie 

w tych modelach przede wszystkim właśnie aktywności słonecznej, właściwości powierzchni 

ziemi oraz częściowo aerozoli, które doprowadziły do uściślenia szacunków ilościowych w tym 

tak zwanym wymuszeniu radiacyjnym. I tutaj pojawia się właśnie nowe pojecie wymuszenia 

radiacyjnego i w trzecim raporcie już mamy jakby pierwsze sformułowania dosyć kategoryczne. 



4 

 

Mamy coraz więcej dowodów na ocieplenie klimatu, które nastąpiło w ostatnich 50-ciu latach i 

za to ocieplenie odpowiedzialny jest człowiek. Świadczą o tym właśnie wymieniane tutaj skutki 

tego ocieplenia – wzrost oczywiście dwutlenku węgla, stężenia metanu, podtlenków azotu i tak 

dalej. Martwi mnie jednak, że za mało się poświęca uwagi temu metanowi, który jest 

niesłychanie ważnym gazem, a myśmy się skupili na tym CO2. Wydaje mi się, że metan jest 

równie niebezpiecznym gazem cieplarnianym. Proszę Państwa, nad opracowaniem tego trzeciego 

raportu pracowało około 455 autorów wiodących, 838 współautorów i około 1200 recenzentów i 

właśnie co oni w toku tych prac i recenzowanych prac uzgodnili czy pokazali? Że od roku 1860 

nastąpił wzrost średniej globalnej temperatury powietrza od 0,4 do 0,8 stopni Celsjusza, z czym 

się zgadzam. Również, że dekada lat 90-tych była najcieplejsza w tym okresie, a rok 89 

najcieplejszy w okresie pomiarów instrumentalnych na półkuli północnej, z czym też się 
zgadzam. Pewne rzeczy, które już w tym raporcie zostały zasygnalizowane – pierwszy tom 

czwartego raportu dotyczy zaobserwowanych zmian klimatu i ich cech oraz procesów 

fizycznych, ale również także tego wymuszenia radiacyjnego, które jest miarą wpływu czynnika 

radiacji i tutaj chcę zwrócić uwagę, dopiero trzeci raport to podkreśla – zmiany w bilansie 

energetycznym systemu atmosfera-ziemia. Tak wyglądają te składowe wymuszenia radiacyjnego, 

proszę zwrócić uwagę, antropogeniczne są wyróżnione i są wyróżnione naturalne, oczywiście 

Pan profesor jaworowski zaraz powie, że ta wartość jest oczywiście zaniżona w stosunku do 

wszystkich innych, ale to wymuszenie radiacyjne w tej chwili jest oceniane na 1,6 wata na metr 

kwadratowy. Proszę Państwa, chcę wobec tego jeszcze wrócić do takich scenariuszy i prognoz, 

które raport sygnalizuje. Otóż tak: prognozowane średnie ocieplenie powierzchni ziemi i wzrost 

poziomu morza, proszę zwrócić uwagę – najłagodniejszym jest scenariusz, to są scenariusze 

różne, i najłagodniejszym jest scenariusz B, który prognozuje nam ocieplenie właśnie do 99’ roku 

od 1,1 do 2,9, bo gdybyśmy nic nie robili, tylko stali na poziomie roku 2000 to byłoby takie. 

Przechodzę dalej do już omówienia tych scenariuszy, żeby Państwo sobie uprzytomnili jak to 

wygląda w skali rzeczywiście różnych tych scenariuszy. To jest ten rok 2000, który mówię, że 

jest takim stabilnym rokiem, gdyby był, to jest ten scenariusz mówiący o tym przyroście 

temperatury od 1,1 do 1,4, one są tutaj wymienione. Natomiast o tym scenariuszu jeszcze 

czarnym, który nie wiem dlaczego nie jest zaznaczony, mówi się, że to jest scenariusz końca 

świata – przyrost temperatury o około 6 stopni. Proszę Państwa, tutaj chciałam pokazać na czym 

polega ta cała historia z tymi kijami hokejowymi. To jest okres 10 tys. lat. Proszę Państwa, tak 

wyglądają w tej chwili prognozy jeśli chodzi o przyrost temperatury powietrza, opadów i śniegu, 

po prostu w ogóle szeroko pojętego śniegu – i paki lodowe i lądolody i lód. Jeśli chodzi o 

osadzenie tego w warunkach poszczególnych krajów świata, a właściwie kontynentów, no to 

przyjrzyjmy się tej Europie naszej, ten niebieski kolor czy liliowy to są zmiany, które by były, 

jeśliby były tylko naturalne, ten różowy to są już zmiany naturalne i zmiany spowodowane 

wpływem człowieka. Ta czarna linia to są obserwacje. Nieco inaczej wygląda to z opadami, 

opady na terenie świata zupełnie inaczej się kształtują i te rejony, które były suche to będą dalej 

suche. Tutaj chodzi o obserwowane tempo wzrostu poziomu morza, jeśli chodzi o różne również 
źródło zasilania tych oceanów. Proszę Państwa, chciałabym teraz przejść do tego, co mówią 
nasze polskie badania an ten temat. Tak jak Pan zapowiedział, posiadamy fantastyczną 230-

stoletnią serie pomiarów temperatury powietrza. Na co chcę zwrócić uwagę? Przede wszystkim 

na to, co ja nazywam naszym meteorologicznym EKG – ogromna rozpiętość zmian temperatury. 

Pan profesor Jaworowski ode mnie uzyskał wartość tej temperatury, która wystąpiła w 1796 roku 

i odwołuje się, że wtedy też była taka temperatura, ale Panie profesorze, to był incydent, bo 

równie dobrze mogła być to inna temperatura, ona się nie utrzymywała. Ja zaraz udowodnię, co 

się dzieje tutaj na końcu tej krzywej. Proszę Państwa, to jest jeszcze lepiej widoczne na zimach, 
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bo na cale ocieplenie klimatu, na cale ocieplenie w naszej strefie największy wpływ wywierają 
ciepłe zimy, właśnie te, które ostatnio obserwujemy. Oprócz tego, że można zobaczyć jak to 

wyglądało z roku na rok, to można tutaj prześledzić na przykład kampanie napoleońską, można 

zobaczyć, powstanie 1830, możemy zobaczyć bardzo mroźne zimy okresu II Wojny Światowej. 

Kolejna rzecz, jaką chcę przedstawić, proszę Państwa, to jest nieco skrócony wykres od 1901 

roku. Na zielonym polu mamy to co nazywam latami normalnymi według przyjętej klasyfikacji i 

teraz proszę zwrócić uwagę na to co się działo na początku XX wieku. Ano działo się tak, że 

mieliśmy głównie lata albo normalne albo z odchyleniem, bo w ta stronę są odchylenia chłodne, z 

bardzo zimnym 1939 rokiem, natomiast proszę zwrócić uwagę co się dzieje w tym okresie już lat 

90-tych. Gdyby nie rok 1996, który mieliśmy, który był jednym z chłodniejszych lat w tym 

okresie, to wszystkie te lata znajdują się w tej strefie odchylenia dodatniego. Opracowana została 

taka skala, według której najlepiej widać jak wyglądają te zmiany klimatu w Polsce miedzy 

innymi, natomiast tu chcę powiedzieć tak – kolor zielony pokazuje lata normalne, w kierunku 

brązu to są lata cieple, w kierunku niebieskim i liliowym to są lata chłodne i proszę Państwa, 

proszę zobaczyć, to są pierwsze 22 lata tego okresu, od 1966 do 1986, natomiast tu są stacje 

meteorologiczne wybrane tak, że każda charakteryzuje jakiś rejon geograficzny Polski. Mamy 

przewagę koloru zielonego, mamy przewagę koloru niebieskiego czyli lat chłodnych i mamy 

tylko 3 lata ciepłe w tych 22 latach, które wzięłam pod uwagę. Natomiast proszę zobaczyć, co się 
dzieje w okresie od 1988 do 2008. Właśnie ten rok, którym wspomniałam 1996 jest jedynym 

chłodnym rokiem, natomiast wszystkie inne są albo normalne albo z odchyleniem dodatnim. 

Piaty z rzędu to jest Warszawa, przy temperaturze średniej 8,1 mięliśmy 2 najgorętsze lata. 

Przedtem mówiliśmy, że to jest 89 i 90’, w tej chwili mówimy, że to jest już rok 2000 i 2008, ten, 

który właśnie był, zresztą wszystkie stacje wykazują to samo. To samo widać jeśli chodzi o 

przyrost temperatury maksymalnej, tak zwanej temperatury w południe, czy też po południu, 

kiedy mamy największe operacji i słońca i największe nasłonecznienie, natomiast to są 
temperatury minimalne, które też jest powiedziane, że rosną dwukrotnie w stosunku do 

temperatur maksymalnych. Czego nie stwierdzam, to jest Kraków, to jest Warszawa od 1897 

roku i proszę zwrócić uwagę, że przyrost tej temperatury to jest około 1,7 na sto lat. Postępujące 

ocieplenie klimatu Polski od połowy XIX wieku można wiec uznać za udowodnione, nieco 

inaczej to wygląda z opadami bo jest to też okres od 1813 roku do obecnego i się zarysowują 
takie dwa cykle lat bardzo mokrych, później uspokojenie większe i znowu w latach 80-tych 

mięliśmy ten cykl lat mokrych. To jest to samo, ale proszę zwrócić uwagę również, że trend 

opadów jest rosnący jeśli chodzi o nas. Proszę Państwa, jednym z efektów zmian klimatu są 
również zjawiska ekstremalne. Prowadzę taki monitoring od roku 1979 i proszę zwrócić uwagę, 
wyraźnie zaznacza się ta część Polski jako obszar, gdzie występują bardzo często trąby 

powietrzne, wiatry szkwałowe lub nawałnice i pozwoliłam sobie w ten sposób to nazwać – to jest 

nasza polska aleja trąb powietrznych, które na tej trasie powodują największe zniszczenia, 

łącznie z tym białym szkwałem, który był w 2007 roku. Proszę Państwa, prędkości wiatru w 

Polsce, które są mogą wynosić nawet 40 m/s, to są rejony narażone najbardziej na tą prędkość 
wiatru, to jest prędkość huraganowa. Trzeba było zrobić skalę, jaka prędkość wiatru powoduje 

jakie szkody, więc możecie Państwo spać spokojnie do prędkości wiatru 17 m/s, a jeśli pojawi się 
to, to już trzeba zastanawiać się, co nam grozi. Huraganowe prędkości to są te powyżej 33 m/s, a 

my w Polsce obserwujemy w normalnych warunkach cyrkulacyjnych prędkości wiatru około 40-

45, natomiast w trąbach powietrznych mamy nawet 100 m/s. I to już chyba wszystko i tak w 

wielkim skrócie, w czasie przekroczonym pewnie więcej niż te 2 minuty. Tym się chciałam z 

Państwem podzielić. Dziękuję bardzo.  
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Przemysław Barbrich: 
Dziękujemy bardzo Pani profesor, ale z tą aleją trąb to nas pani bardzo zaskoczyła, 

odnotowaliśmy, że przez Warszawę centralnie przechodzi, więc jest to dla nas też czytelny 

sygnał. Pan profesora Jaworowskiego zapraszam do nas bardzo serdecznie. 

 

Prof. Zbigniew Jaworowski: 
Dziękuję bardzo, ja chciałem proszę Państwa poruszyć cztery grupy tematyczne i jedna to jest 

sprawa ideologii, która za tym wszystkim stoi. Jak Państwo widza, tu jest czerwonym kolorem 

napisane, co jest oficjalnym mandatem IPCC, który już był tutaj wspominany w poprzedniej 

prelekcji. I to jest jasno powiedziane – nie chcemy się zajmować czymś obiektywnym czyli 

zmianami klimatu, tylko zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka. Czyli to jest 

wyzwanie stronniczego uprzedzenia. Potem mamy sprawy cykli temperatury, które są odwieczne, 

mamy zagadnienie CO2, które nie jest skażeniem, a jest obiektem największego zainteresowania 

IPCC i tych, którzy ogrzewają klimat przez człowieka. Profesor Godecki w 1873 roku pierwszy 

wykrył, że cały węgiel, który w naszych organizmach siedzi, w roślinach, we wszystkim, co 

istnieje na świecie żywe, pochodzi nie z czego innego, tylko z CO2 w atmosferze. I teraz ten gaz 

życia stał się wrogiem człowieka. I wreszcie czwarty to jest kosmoklimatologia, która jest 

totalnie ignorowana przez IPCC i zamiast niej mamy problem CO2. Ja bardzo krótko powiem o 

sprawie ideologii, bo nie mamy na to czasu, tylko te 15 minut plus zdaje się 2 minuty łaski. A 

mianowicie zacytuje to, co powiedział, chyba najważniejsza postać w całym tym biznesie 

klimatycznym, mianowicie Maurice Strong, to jest człowiek, który przestał chodzić do szkoły 

mając lat 14, uciekł wtedy, ale jest bardzo zdolny, zrobił ogromną karierę, został sekretarzem 

generalnym pierwszego szczytu klimatycznego świata w Rio de Janeiro w 92’ roku i on jest 

faktycznym twórcą protokołu z Kyoto. On powiedział wtedy na szczycie w Rio, że możemy 

dojść do punktu, w którym jedyną drogą ocalenia świata będzie doprowadzenie do zagłady 

cywilizacji przemysłowej. To zdanie powtórzył wielokrotnie w różnych okolicznościach zanim 

tłumy innych panów, którzy, to się rozwinęło na ogromną skalę, mamy zniszczyć cywilizację 
przemysłową i wrócić do tego, co było 10 tys. lat temu. To realizuje się na naszych oczach  

proszę Państwa pod pretekstem bezskutecznej walki z kolejnym błogosławionym, naturalnym 

ociepleniem współczesnym, w jakim znalazła się Ziemia w XX wieku, dzięki ubiegłym 60 latom 

najwyższej aktywności słonecznej od 1100 lat. To, co nam grozi, jeśli wypełnimy to, co Bruksela 

od nas żąda, jeżeli chodzi o ograniczanie emisji CO2 zostało ocenione przez jedną z 

najpoważniejszych firm consultingowych Ernst&Young na zlecenie polskiego rządu, we 

wrześniu opublikowano ich raport i jeżeli byśmy ten pakiet klimatyczny proponowany Polsce 

spełnili, to nastąpi spadek PKB o 15% w 2030 w porównaniu z 2007, co w przeliczeniu na złote 

jest warte 500 miliardów. Nie jest to coś, co nas cieszy i co byłoby do zaakceptowania, zarówno 

przez rząd, jak przez naród, jak i przez bankowców jak sądzę. Spójrzmy teraz na cykle 

klimatyczne, które są odwieczne. Tu jest obrazek, który pokazuje to, co się działo w ciągu 

ostatnich 545 milionów lat. Działo się podobnie i przedtem. Widzą Państwo na tej górnej krzywej 

promieniowanie kosmiczne, które w ciągu takich czterech zafalowań trwających pomiędzy 150 

milionów lat każdy, albo większe albo mniejsze, tego nie skomentuję, to jest spowodowane tym, 

że słońce wraz z całą heliosferą wędruje poprzez ramiona drogi mlecznej, to środowisko 

międzygwiezdne jest różne i zależnie od tego mamy rozmaite natężenie promieniowania 

kosmicznego. I proszę spojrzeć na tą drugą krzywą pod spodem, krzywą temperatury, zawsze 

wtedy, kiedy było małe promieniowanie kosmiczne, co te czerwone strzałki pokazują, to 

mięliśmy podwyższoną temperaturę. Około 450 milionów lat temu CO2 było około 20 razy 

więcej niż jest obecnie, nie było żadnej wielkiej katastrofy,  a mięliśmy wtedy bardzo silne 
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ochłodzenie. Było wtedy 3 stopnie niżej niż obecnie a Ziemię pokrywały ogromne lodowce. 

Widać tutaj całkowity brak zależności temperatury w długiej skali czasu od CO2, również w 

krótkiej skali czasu nie ma takiej zależności. Ale popatrzmy co się działo od końca ostatniego 

zlodowacenia czyli w ciągu ostatnich 11 tysięcy lat. To jest rysunek według pierwszego raportu 

IPCC z 90’ roku. Widać na nim 5 okresów ciepłych i 4 okresy zimne. Najcieplejszy był okres 

holoceńskiego ogrzewania, który dość dugo trwał, swoje apogeum miał około 6 tysięcy lat temu i 

wtedy według niektórych ocen, to są oceny pośrednie, w różnych pracach to się rozmaicie ocenia, 

ale nawet temperatura mogła być 7 stopni wyższa niż obecnie, a wtedy proszę Państwa Sahara 

kwitła, była pokryta sawanną, ogromne stada zwierząt tam sobie buszowały, były osiedla ludzkie 

i były ogromne bagna i rozlewiska. Wtedy było najcieplej w całym tym 11-tysiącletnim okresie. 

Potem mamy ciekawy okres, to jest tysiąc lat temu mniej więcej, kiedy mieliśmy Miedieval 

Warming, czyli ocieplenie średniowieczne. Wtedy, kiedy Polska powstawała, to wtedy było 

bardzo ciepło, nie mam czasu, więc nie będę opowiadał jak bardzo i potem mamy oziębienie, 

które się nazywa małą epoką lodową i mamy wyjście z tej malej epoki lodowej. Tak było na 

rysunku w 90-tym roku. Niestety nie ma czasu, nie pokażę Państwu jak wyglądały rysunki w 

następnych raportach, gdzie te 5 okresów ciepłych się skończyło, z wyjątkiem jednego – tego 

ostatniego. To były pomiary pośrednie, na podstawie badań słojów drzew, bo nie mieliśmy 

jeszcze wtedy termometrów, ani 1000 lat temu ani 7 tysięcy tego nikt nie mierzył. Ale 

temperatura jest bardzo dobrze zachowana w lodach Antarktydy i Grenlandii. Tutaj mamy 

pomiary bezpośrednio termometrem w otworze mierniczym, w najwyższym punkcie Grenlandii i 

jak Państwo widzą, ten średniowieczny okres w roku tysięcznym występuje tutaj bardzo 

wyraźnie. Występuje również mała epoka lodowa. Mamy tutaj takie jeszcze jedno oziębienie, 

które było między rokiem 1800 a 1820, wtedy było minimum aktywności słonecznej Daltona, 

tutaj mieliśmy, kiedy była mała epoka lodowa bardzo niską aktywność, w ogóle nie było plam 

słonecznych przez około 200 lat, wtedy nastąpiło to ochłodzenie i teraz widzimy, że my 

wychodzimy według pomiarów bezpośrednich lodowcowych, wychodzimy z tej epoki lodowej 

powoli, jeszcze nie doszliśmy do poziomu średniowiecznego. No i wreszcie mamy to, co już tu 

było pokazywane, albo nie było pokazywane, tylko Pan profesor myślał, że to jest właśnie ta 

krzywa. To jest właśnie ta krzywa hokejowa temperatury, która została opublikowana przez 

Nature, co jest skandalem, że Nature to opublikowało, było od razu jasne, że jest to zafałszowane 

i zostało kompletnie zdemolowane przez kilka zespołów, które się za to wzięły po 

opublikowaniu, a stało się sztandarem IPCC, raportu z 2003 roku. Po poprawkach, które zostały 

wprowadzone na podstawie tych samych danych, których Mann i jego towarzysze użyli, krzywa 

poprawiona wygląda tak, jak tu czerwonym kolorem jest pokazane, czyli zbliżamy się do okresu 

średniowiecznego ciepła. Krzywa hokejowa była kilka lat sztandarem IPCC, znikła po 

druzgocącej krytyce wbrew twierdzeniom jej obrońców i samego IPCC. Według publikacji 

ponad 500 autorów z 38 krajów mała epoka lodowa i ocieplenie średniowieczne, które według tej 

krzywej hokejowej miały nie występować, wystąpiły na całym globie, nie był to tylko fenomen 

europejski. Ale teraz przejdźmy do krótszego okresu czasu, ostatnich 120-140 lat, ale nie opieram 

się tutaj na temperaturach średnich dla całego globu, ponieważ nie mam najmniejszego zaufania 

do wartości średnich globalnych. W dyskusji może będzie okazja powiedzieć dlaczego. To są 
dane amerykańskie, Amerykanie mają prawdopodobnie najlepszą sieć pomiarową 
meteorologiczną na świecie, z tego powodu to wziąłem. W Ameryce maksymalna temperatura w 

tym okresie aż do 2008 roku wystąpiła w roku 1934. Widzą Państwo, że ona tutaj z lewej strony 

się pięknie podnosiła aż do około roku 1940, a potem mieliśmy bardzo silny spadek, o którym tu 

Pani profesor Lorenc powiedziała, mianowicie do roku mniej więcej 1975 temperatura spadała. 

Wtedy panowie klimatolodzy głosili powszechnie teorie, ze nowa epoka lodowa nadejdzie za 40, 
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za 50, za 100 lat, ale na pewno nadejdzie i tak się zaczął boom badań klimatologicznych, wtedy 

właśnie. W Science została opublikowana taka bardzo ważna praca przez jednego z tych, którzy 

teraz głoszą, że woda w oceanie nam się zagotuje z powodu człowieka oczywiście. Co widać na 

tym rysunku jest ciekawe o tyle, że widzimy, że nie ma żadnego związku z emisjami CO2 przez 

człowieka, które tu na niebieska na samym dole są pokazane. Wtedy, kiedy temperatura 

wzrastała, od końca XIX wieku do 1940 to emisja dwutlenku węgla wzrosła czterokrotnie, 

potem, kiedy spadała temperatura emisja dwutlenku węgla przez człowieka wzrosła jakby na 

złość pięciokrotnie, a temperatura spadała. Bardzo to jest dziwne i wtedy po roku 75’ zaczęła 

nam się temperatura podnosić. Przy okazji warto wspomnieć, że wtedy zaczęła się nam zmiana 

aktywności słonecznej, gwałtownie zaczęła rosnąć aktywność słoneczna i temperatura. Natomiast 

emisja wzrosła tylko niecałe 2 razy. Tutaj na zielono jest pokazane na górze, że też mamy zmiany 

stężenia CO2 w powietrzu na zielono tutaj pokazane, które były zależne od temperatury, bo 

najpierw się zmienia temperatura, a potem zawartość CO2 w powietrzu. To o tym możemy 

mówić w dyskusji. Od około ośmiu lat mamy w skali globalnej to, co nam pokazują satelity w 

dolnej troposferze. Uważam, że to są bardziej wartościowe dane, bardziej pewne, bardziej 

rzetelne niż pomiary naziemne. Mamy spadek temperatury, niewielki, ale systematyczny spadek 

temperatury do 2008 roku. Tak, że niestety wydaje się według tego co mówią astronomowie, 

kończy nam się ten błogosławiony, naturalny okres cieplenia klimatu i wchodzimy w tej chwili 

raczej w okres oziębienia klimatu, który zacznie się, według tego, co oni mówią, gwałtownie 

oziębiać około roku 2015 i największe oziębienie będziemy mieli około roku 2050, które będzie 

trwało przynajmniej 50 albo 100 lat. Podstawą historii klimatycznej jest hokejowa krzywa CO2. 

Mamy jedną krzywą temperatury hokejową i drugą hokejową krzywą CO2. Klimatolodzy 

arbitralnie uznali, że przed XX wiekiem, w ciągu 800 tys. lat stężenie CO2 w powietrzu było 

zawsze było zawsze około 290 paths per milion, to p.p.m., lub niższe. W tym celu odrzucono 90 

tysięcy doskonałych bezpośrednich pomiarów CO2 w atmosferze w ciągu lat 1812-1861 i oparto 

się na pośrednich pomiarach w rdzeniach lodowych, które są artefaktami zaniżającymi poziom 

CO2 od 30 do 50%. Krzywe, które Pani profesor pokazała dotyczyły zmian CO2 w atmosferze w 

ciągu kilku a nawet kilkuset tysięcy lat. Pochodzą one od pierwszej krzywej hokejowej z rdzenia 

Sipl, to jest matka wszystkich krzywych hokejowych i tutaj ona pokazuje mechanizm tego, jak to 

się dzieje. Otóż w krzywej Sipl zespół glacjologów ze Szwajcarii znalazł w roku 1890 stężenie 

CO2, w tych bańkach lodowych zawartych w lodzie, wynosiło 328 p.p.m., to było zbyt dużo, bo 

powinno wynosić 290. Takie stężenie 328 p.p.m. w powietrzu bezpośrednio zmierzone na Una 

Loa, który jest aktywnym wulkanem, nie jest to najlepsze miejsce do robienia średnich stężeń 
CO2 w atmosferze, zresztą takich nie ma, zmierzono takie stężenie w roku 1973, czyli 83 lata 

później. No to co robią dzielni klimatolodzy? Przesuwają tą krzywą w prawo dokładnie o 83 lata. 

Bez żadnych eksperymentalnych podstaw uznano, że wiek CO2 w tych bąbelkach lodowych jest 

dokładnie o 83 lata młodszy od wieku lodu. Ale potem poszliśmy dalej, w następnych badaniach 

różnica między wiekiem lodu a wiekiem powietrza zawartego w tych bańkach lodowych 

dowolnie się zmieniała, sięgając nawet 500 lat, 800 lat, nawet parę tysięcy lat, tak jak pasowało. I 

teraz mamy inne też badania, nie bezpośrednie, tylko pośrednie zawartości CO2 w atmosferze. 

Tu pionową linia są pokazane, to jest z miejscowości Taylor Dome na Antarktydzie, widzą 
państwo pionowa linia, to jest około 260 p.p.m. od 7 tys. lat temu do 9 tys. lat temu. A natomiast 

inne metody oznaczania CO2 przy pomocy liczby aparatów szparkowych w kopalnych liściach 

brzozy z Danii, ilość tych aparatów szparkowych jest zależna od stężenia CO2 w atmosferze, 

liście się do tego dostosowują. I to jest wykalibrowane i one wskazują, że w tym samym czasie, 

kiedy tu się nic nie działo, były wielkie wahania sięgające 235 p.p.m. czyli tak jak to było jeszcze 

do niedawna za naszych czasów, jeszcze po II Wojnie Światowej Było takie stężenie. A tutaj 
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mamy te, o których już wspomniałem, bezpośrednie, wspaniałe zresztą jeśli chodzi o technikę, 
chemiczne pomiary CO2 w atmosferze, 90 tysięcy pomiarów przeprowadzonych w Europie, 

Ameryce, Azji między rokiem 1812 a 61. Widzą Państwo, że mamy tutaj 3 wielkie piki. 440 

p.p.m. czyli więcej niż obecnie w 1820 roku, 390 p.p.m. w 1855 roku i 440 p.p.m. wtedy, kiedy 

było bardzo ciepło u nas czyli w 1940 roku. Linia czerwona pod spodem to są pośrednie pomiary 

w rdzeniach lodowych, które są artefaktem. Dzisiaj mamy tutaj, co pokazuje ta gwiazdka, w 2008 

roku mniej wiecej 385. Teraz proszę Państwa to jest bardzo ważna rzecz, tej tabeli IPCC nigdy 

nie pokazał w swoich publikacjach, są to roczne strumienie CO2 do atmosfery wyrażone w 

gigatonach w przeliczeniu na węgiel pierwiastkowy na rok. Jak widzą Państwo naturalny 

strumień CO2 do atmosfery, to jest 170 gigaton rocznie. A człowiek ze wszystkich swoich 

źródeł, z paliw kopalnych, cement, rolnictwo, samochody i nasze własne oddychanie – dajemy 

niecałe 8 gigaton. Czyli mniej niż 5% strumienia naturalnego to jest to, co człowiek pompuje. Już 
się skończyło? 14 minut mi wyszło na próbie w domu. A teraz proszę Państwa jaki jest efekt tego 

naszego ludzkiego CO2 na efekt cieplarniany – 0,16% jesteśmy odpowiedzialni w stosunku do 

całego efektu cieplarnianego. A teraz proszę Państwa, jaki jest efekt tego naszego, ludzkiego 

CO2 na efekt cieplarniany? 0,16% jesteśmy odpowiedzialni w stosunku do całego efektu 

cieplarnianego i to jest przedostatni rysuneczek, który chcę pokazać, to jest ta 

kosmoklimatologia, ostatni kawałek, ostatni temat. Otóż proszę Państwa, widzimy co się działo 

od roku 1960 do 2008, albo 2007 raczej. Widać idealną, uderzającą zgodność temperatury dolnej 

troposfery, ta linia niebieska i promieniowania kosmicznego. Trzeba się nad tym zastanowić. 
Dlaczego IPCC tego nie podał, skoro to wiadomo już od bardzo dawna, że tak jest. Teraz druga 

istotna informacja. Znowu mamy tutaj promieniowanie kosmiczne i z obserwatorium, zdaje mi 

się to jest chyba Peru, miedzy 82’ a 2005 rokiem jest idealna zależność od pokrycia chmur. A 

chmury decydują nam o klimacie, bo wystarczy, że zmienimy o 1% zachmurzenie w skali globu i 

kompletnie niwelujemy efekt klimatyczny podwojenia CO2, na co chcemy wydać 45 trylionów 

dolarów, na tą całą akcje, którą teraz się prowadzi, zupełnie bezcelową. Już mi się skończył czas, 

więc nie będę mówił, jaki jest ten mechanizm działania promieni kosmicznych, może w dyskusji 

o tym powiemy, w każdym razie słońce, promieniowanie kosmiczne i chmury działają jak 

parasol, który zwiększa albo zimniejsza nasłonecznienie ziemi w magnetycznej aktywności 

słońca, odpychając promieniowanie kosmiczne od ziemi lub pozwalając, aby więcej go 

przepływało. Ten efekt jest zupełnie przez IPCC zignorowany i sądzę, że decyzje ekonomiczne i 

polityczne wpływające na los przyszłych pokoleń nie powinny być podejmowane w oparciu o 

stronnicze opinie IPCC. Dziękuję Państwu.  

 

Przemysław Barbrich:  
Dziękujemy bardzo Panie profesorze, przed nami wystąpienie Pana profesora Kundzewicza. Ja 

tylko do internautów chciałem zaapelować, żeby według naszej klepsydry piętnastominutowej 

nie regulowali zegarków, bo na pewno nie będą chodziły dokładnie.  

 

Prof. Zbigniew Kundzewicz: 
Czas jest bardzo cenny proszę Państwa, chciałbym, żeby były sportowe warunki gry. Odwracamy 

klepsydrę, kiedy będę mógł zacząć mówić. Moja prezentacja składa się z czterech części, 4 proste 

pytania, trzyslajdowy wstęp, rozbieg – czy klimat się ociepla? Tak, ociepla się, w związku z tym 

część druga – czy to dobrze czy źle, dlaczego klimat się ociepla i co można zrobić. Obrazek, 

który pokazała pani profesor Lorenc – globalne temperatury mają tendencję wzrostową. Ale nie 

tylko globalne. Punktowe, wszystkie jakie znam. To jest Warszawa, profesor Lorenc pokazała, 

rzeczywiście w ostatnich latach coraz bardziej żółto-czerwono, czyli ciepłe temperatury znacznie 
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powyżej przeciętnych dla poszczególnych miesięcy, w poprzednich latach dużo niebieskiego. 

Proszę zwrócić uwagę na zupełnie unikalną sytuację. Od marca 2006 az do grudnia 2008 nie było 

żadnego miesiąca poniżej tak zwanej normy. Nie było nawet lekko zimnego – 33 miesiące, nigdy 

tak się jeszcze nie zdarzyło. Styczeń jest trochę chłodniejszy, ale w tej chwili już się trochę 
ociepliło, więc poczekajmy do końca. To nie tylko Warszawa, to są dziesiątki tysięcy punktów 

pomiarowych, z których biorą się wyniki globalne. Ja zauważyłem dosyć ciekawą rzecz. Że 

począwszy od lipca 2006 do czerwca 2007 nastąpiło 12 najcieplejszych miesięcy w historii 

notowań dla Warszawa, dla Polski, dla Europy, dla półkuli północnej. Ale nasze ocieplenie nie 

jest proste. Tutaj charakterystyka, którą wziąłem jest liczba dób z przymrozkami. Rzeczywiście, 

niedawno zanotowaliśmy rekord, najmniejsza liczba dób z przymrozkami zanotowana w 

Poczdamie, tam jest taka bardzo dobra stacja, gdzie obserwuje się od 1893 wiele zmiennych 

klimatycznych. Ale proszę zwrócić uwagę, że rekord największej liczby dób z przymrozkami też 
jest stosunkowo niedawno. Wniosek – trend ogólny malejący, ale bardzo silna zmienność, nawet 

rosnąca. Część druga, czy ocieplenie to jest rzecz dobra czy zła. Okazuje się, że są zalety. Na 

przykład poprawia się jakość wian i to mierzona nie tylko w tak prymitywny sposób jak stężenie 

alkoholu, bardziej subtelne oceny też pokazują, ze z winem dawniej były kiepskie lata, takie 

zupełnie kiepskie, a proszę zwrócić uwagę, ze obecnie nędzny rok, to jest tak jak kiedyś dobry, 

czyli wyraźna poprawa. Troszkę gorzej z lodowcami. W 1930 roku wielki lodowiec alpejski 

Pasteur-c, imponujący, trochę się zmieniło, nie ma już lodu tam, gdzie stała ta kapliczka. 

Kapliczka została, ale krajobraz inny. To nie tylko chodzi o estetykę, ale i o zasoby wodne. Tam 

już nie ma zasilania rzeki. Gorące lato 2003, proszę zwrócić uwagę, to jest Szwajcaria 

konkretnie, że w roku 2003 zanotowano niezwykle wysokie temperatury przez całe lato. Ten 

prążek, który różni się o 5 odchyleń standardowych od średniej, to jest lato z zupełnie innej bajki. 

Ale jeśli weźmiemy pod uwagę projekcje na koniec wieku, to to będzie normalne lato. Co drugie 

będzie takie lub cieplejsze. Paryż 12 sierpnia 2003, temperatura nocą nie spadla poniżej 25 

stopni. Eksplozja zgonów, wielokrotnie więcej niż kiedykolwiek, minister zdrowia Francji podaje 

się do dymisji, zlekceważył, nie docenił. Polskie wybrzeże, nisko położone, piękne plaże, ale 

bardzo nisko, Żuławy, Trójmiasto, Szczecin też niewysoko, szereg zagrożeń przy wzroście 

poziomu morza. A więc dla Polski zagrożenia i szanse. Fale upałów wymagają kosztownej 

klimatyzacji. Opady intensywne, powodzie, osuwiska – jeżeli jest wyższa temperatura, mieści się 
tam więcej wody, więcej pary wodnej, a wiec potencjał intensywnych opadów. Ale jednocześnie 

susze w sezonie wegetacyjnym, wzrost poziomu morza, silne wiatry, o których wspominała Pani 

profesor Lorenc. Brak śniegu nie jest dobry dla sportów zimowych, ale kierowcy lubią brak 

śniegu. Natomiast kopalnia soli w Kłodawie, kiedyś żalił się dyrektor, niestety nie ma śniegu – 

nie zarabiają. Tak, że są plusy i minusy, jest takie angielskie powiedzenie every cloud has a silver 

lining – każda chmura jest srebrem podszyta – dla jednego chmura, dla drugiego srebro. Szanse. 

Wyższa temperatura wody w Bałtyku, ale to tylko na pierwszy rzut oka szansa, bo możemy 

nieskorzy stać jeżeli zaczną się mnożyć sinice, jeżeli jakość wody będzie taka jak jest, że będą 
spływały tam ścieki, to w wyższej temperaturze będziemy mieli większe problemy. Mniejsza 

zachorowalność i śmiertelność zimą. No niby tak, ale kiedy przyjdzie nawet krótka fala mrozów 

– ludzie zamarzają na śmierć. A takie wahania – trochę lodowato, trochę ciepło powodują 
eksplozję infekcji. Oszczędność na opale – tak, to jest szansa. Dlaczego klimat się ociepla? 

Jedyną niezmienną, zresztą tutaj przyznaje rację Panu profesorowi Jaworowskiemu, to nie ulega 

wątpliwości, jedyna niezmienną cechą klimatu jest to, że ulega zmianom. Zawsze ulegał. 

Wielokrotnie w historii planety okresy cieplejsze przeplatały się z chłodniejszymi. Cztery 

mechanizmy – słońce – oczywiście, aktywność słońca, zmiana parametrów ruchu ziemi wokół 

słońca, czyli tak zwane efekty orbitalne, zmieniają się parametry orbity ziemskiej. Wreszcie 
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zmiana składu ziemskiej atmosfery i zmiana własności powierzchni ziemi. O ile na pierwsze dwa 

mechanizmy człowiek nie ma żadnego wpływu, to są tylko naturalne sprawy, o tyle ostatnie dwa 

są naturalne, ale człowiek też ma cos do powiedzenia. Gazy cieplarniane, które człowiek emituje 

i zmiana własności powierzchni ziemi, współczynnik odbicia czyli albedo, retencja wodna. 

Antropopresja – to jest clue do zrozumienia sprawy. Jest nas naprawdę dużo, porównujemy rok 

1800 i 2000. W roku 1800 było miliard mieszkańców świata, teraz jest 6,7, ale do roku 2000 

sześciokrotny wzrost liczby ludności, 32-krotny wzrost produkcji energii pierwotnej, emisja 

dwutlenku węgla wzrosła 21 razy, produkt globalny 100 razy w dolarach już takich realnych i 

dzienna podróż, oprócz chodzenia i biegu wzrosła 1000-krotnie. Za tym idzie intensyfikacja 

efektu cieplarnianego, który jest, tutaj zgodzę się też z panem profesorem Jaworowskim, jest 

tajemnicą bujnego życia na ziemi. Dzięki temu, że mamy atmosferę jest ciepło. Od słońca 

jesteśmy dość daleko, wiec bez atmosfery, bez efektu cieplarnianego byłoby lodowato, -18 

stopni. Efekt cieplarniany dodaje 33 stopnie. Ale dostosowaliśmy się, dopasowaliśmy się do 

pewnego klimatu i teraz do nowego trzeba będzie kosztownej adaptacji. W tym sensie jest to 

problem. Rośnie atmosferyczne stężenie dwutlenku węgla w każdej skali. Tutaj mamy nawet stan 

na styczeń 2008, widać wyraźne wahania związane z roślinnością, ale stężenie dwutlenku węgla 

w atmosferze rośnie. Nie było tak wysokiego stężenia od 650 tys. lat, co widać na odwiertach 

lodowych. Pani profesor lorenc pokazała tę tablicę, pokazuje ona, że czynniki związane z 

działalnością człowieka maja znaczny wpływ na wzrost wymuszeń radiacyjnych, przy czym 

część z tych czynników działa w kierunku ocieplenia, to są długowieczne gazy cieplarniane – 

dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, a część w kierunku przeciwnym – aerozole. Aerozole 

działają w kierunku oziębienia, ale per saldo – ocieplenie. To jest wydaje mi się najważniejszy 

obrazek, który chciałem pokazać. Modelowe sytuacje temperatury globalnej. Nie jesteśmy w 

stanie inaczej wytłumaczyć globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat niż poprzez 

uwzględnienie zarówno czynników naturalnych jak i antropogenicznych. Gdybyśmy wzięli pod 

uwagę tylko czynniki naturalne, temperatura nie powinna rosnąć. Stężenia gazów cieplarnianych 

rosną we wszystkich scenariuszach, a więc ocieplenie jest nieuniknione. Co można zrobić? 

Bardzo krótka końcówka – utrzymać w ryzach wzrost temperatury globalnej. Unia Europejska 

ma pomysł na ten temat, dyskusyjny, a na pewno bardzo zły dla nas byłby sposób implementacji 

zaproponowany przed dwoma miesiącami. A zatem Unia chciałaby wcelować w dwustopniowe 

ocieplenie, tylko dwu. Jeżeli będziemy się bardzo starali, a wiec wysokie koszty mityzacji, to 

jesteśmy w stanie stracić dosyć mało. Natomiast jeśli nie będziemy nic robili, czyli mityzacja, a 

więc przeciwdziałanie ociepleniu niezbyt kosztowne, to wtedy adaptacja będzie bardzo droga, a 

straty ogromne. Ekonomista, sir Nicholas Stern w swoim raporcie napisał tak: przy wyższym 

ociepleniu straty mogą wynosić 5% produktu globalnego, natomiast koszty przeciwdziałania 1%, 

to jest jak gdyby dopasowanie do rysunku, który przed chwila prezentowałem. Adaptacja – 

możliwa, ale nie wszędzie i nie zawsze. Trudno skakać w takich warunkach, można przywieźć 
śnieg, można armatkami go wyprodukować, ale jeśli temperatura jest +10, to ciężko. Skończyłem 

część zasadniczą i teraz tylko taksonomia – gdzie znajdują się postawy ludzi wobec tych 

wszystkich problemów. Moja droga jest prosta – klimat się ociepla, to wcale w sumie nie jest 

dobre, znaczna część ocieplenia spowodowana jest przez człowieka, da się przeciwdziałać, 
potrzebna jest ochrona. Rozumiem, że pani profesor Lorenc też podobną ścieżka wędruje, Pan 

profesor jaworowski, nie jestem pewien, w której przegródce kończy bieg, bo z jednej strony 

mówi, że nie ma problemu ocieplenia, bo klimat się nie ociepla, ale w każdym razie jest wiele 

możliwości postaw, no i Pan profesor jaworowski, którego skuteczność bardzo cenię, potrafi 

zbajerować redaktorów naczelnych i w związku z tym mamy to, co mamy. To jest haslo – 

oziębienie. Widzieli Państwo oziębienie na długich szeregach czasowych, człowiek nie ma nic do 
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klimatu. No, można podać dziesiątki przykładów, że ma, że musi mieć. Człowiek ma bardzo 

dużo do klimatu lokalnego, każdy to rozumie – możemy posadzić las lub go wyciąć, to wpływa 

na mikroklimat. Możemy zbudować sztuczny zbiornik albo osuszyć bagna, to wpływa na 

parowanie, możemy wreszcie zbudować miasto – i efekt wyspy cieplnej, rozgrzany asfalt. Jeśli 
ludzi jest na świecie 6,7 miliarda, to są zupełnie inne warunki. Nie można mówić miliony lat 

przedtem nie było ludzi na świecie, teraz rozpychamy się łokciami w środowisku i mamy 

naprawdę wpływ na klimat. Jeśli kogoś zainteresowała moja prelekcja, proszę sobie może 

zapisać albo zapamiętać – książka „Zmiany klimatu i ich skutki”. Kundzewicz, Kowalczak, 

można ją kupić w internetowych księgarniach. Dziękuję bardzo za uwagę.  
 

Przemysław Barbrich: 
Jak zawsze, co jest tradycją Klubu Polska 2015+ jest dyskusja, o jej prowadzenie poproszę 
Prezesa ZBP Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, bardzo proszę Panie Prezesie.  

 

Krzysztof Pietraszkiewicz:  
Proszę Państwa, dobrze się składa, że nie będziemy głosować, myślę, że pewnie wiele osób 

zadaje sobie pytanie, dlaczego myśmy w ogóle uczynili ten temat przedmiotem naszego 

spotkania. Jak Państwo pamiętacie, jeden z uczestników, dzisiaj niestety nieobecny ze względów 

losowych właśnie zaproponował taka dyskusje, bo to był wówczas temat niezmiernie na czasie, 

podnoszony na arenie międzynarodowej, także w Polsce zbliżała się ta wielka historyczna 

konwencja w Poznaniu i wówczas zaproponował właśnie omówienie takiego tematu. Ja myślę, że 

to jest ciekawe ze względów czysto poznawczych, czysto ludzkich, jest to ciekawe także ze 

względów obywatelskich, no bo tak się składa, że z kilkudziesięciu miliardów euro, które w 

perspektywie 2007-2013 w wydatkowaniu środków tak zwanej absorpcji jest znacząca ilość 
środków związana z ochroną środowiska, jest wreszcie trzecie zagadnienie – sektor bankowy, ale 

także szeroko rozumiany sektor finansowy uczestniczy w rozpatrywaniu decyzji dotyczących 

różnych wniosków i przy rozpatrywaniu tych wniosków my się będziemy kierować pewnymi 

wytycznymi, pewnymi raportami, zaleceniami, wreszcie programem oczywiście rządu bo taka 

jest istota postępowania instytucji, którym przychodzi rozpatrywać takiej wnioski i wreszcie jest 

sprawa ta czwarta – to są ogromne koszty jakie ponosi całe społeczeństwo polskie z tego tytułu, 

to są strategie negocjacyjne na lata już 2015-2022, w których będziemy uczestniczyć no a także 

nasze czysto ludzkie, obywatelskie zachowania z naszej perspektywy tych 800 tys. lat, nie 

milionów, naszego postępowania i myślę ze rzeczywiście każdy z nas na co dzień widzi, że 

pewne działania nas na co dzień albo zmieniają nasze środowisko, w tym oczywiście 

mikroklimat przede wszystkim i że tutaj pewne postępowanie, pewne nasze zachowania mają 
sens czy wydawałyby się bardziej pożądane. Zachęcam państwa do wypowiedzi, do zadawania 

pytań, a później, po naszej dyskusji przyjdzie czas na komentarze. Pan prof. Turski, bardzo 

proszę.  
 

Prof. Łukasz Turski:  
Po pierwsze mam 3 uwagi historyczne. Zainteresowanie czystym powietrzem i zmianami 

klimatycznymi nie zaczęło się wcale od IPCC, a zaczęło się od uchwały podjętej w 1869 roku 

przez kongres stanu Massachusetts, który wpisał prawo człowieka do dobrego klimatu i czystego 

powietrza do księgi praw tego stanu i on tam istnieje, w związku z tym to nie Rachel Carson, 

tylko bardzo dawno to było. Druga rzecz – jaki mamy rok? 2009, prawda? To jest 9 lat po tym, 

kiedy świat zapłacił kolosalna ilość pieniędzy za poprzednie szaleństwo ekspertów, że grozi nam 

kataklizm, po którym kamień na kamieniu nie pozostanie, o którym nikt już z Pan nie pamięta, to 
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się nazywało Y2K i mieliśmy zginąć wszyscy z powodu tego, że chip w komputerach jest zły. 

Nic się nie wydarzyło kompletnie, wydano miliardy, ale kto zbił na tym kupę szmalu, to 

wiadomo – eksperci, którzy głosili, że będzie katastrofa niesamowita. W związku  tym historia 

nauki niestety w ostatnich latach zna konkretne przykłady, kiedy eksperci w dobrej, znaczy 

niektórzy w złej wierze, a niektórzy z powodu nieuctwa opowiadają różne banialuki, to jest 

uwaga ogólna, żeby ekspertom za bardzo nie wierzyć, a teraz, co do wystąpień. Proszę Państwa, 

raport IPCC, ten ostatni, o czym pan profesor nie powiedział, będąc jego współautorem, zawiera 

stwierdzenie, że istnieje 10% prawdopodobieństwo, że raport jest błędny, to znaczy, że zmiany 

klimatu nie są pochodzenia człowieka. Badania nad klimatem to są badania pomiarowe, analiza 

statystyczna przypadkowych pomiarów – nie mamy drugiej kuli ziemskiej, na której możemy 

przeprowadzić kontrolowany eksperyment, postawić sobie kulę ziemską, coś podgrzać – nie 

można, w związku z tym wszystko się opiera na analizie statystycznej. Powiedzenie w bardzo 

poważnej pracy naukowej, że poziom ufności jest tak niski jak raport IPCC – tam jest  zapisane 

expresis verbis, ile jest ten procent ufności, jest takim poziomem ufności, w którym w żadnym 

czasopiśmie z mojej dyscypliny nauki, żadna praca naukowa nie byłaby przyjęta do druku. Za 

wyjątkiem Nature, które jest czasopismem sensacyjno-naukowym, a nie naukowym i Science tak 

samo. Otóż, jeżeli mówimy, to trzeba powiedzieć, że dane, które są podawane w dziedzinie 

klimatologii, to są dane delikatnie mówiąc miękkie, to nie są żadne dane twarde. Jak się daje 

analizę danych miękkich, w których poziom ufności jest poniżej poziomu akceptowalnego i tutaj, 

dlaczego profesor Jaworowski jest takim trudnym dal zwolenników globalnego ocieplenia 

przeciwnikiem, bo jest lekarzem, który się nauczył matematyki. Lekarze na ogół zupełnie nie 

rozumieją matematyki, ale jak już się nauczą, to idą, tak jak mówił Landau – po nauce, to znaczy 

posługują się tą rzeczywistą nauką. Przypadek Pana Manna, który nie tylko sfałszował krzywe, 

ale w dodatku rząd kanadyjski rozesłał, jak pan profesor świetnie wie, rozesłał do wszystkich 

obywateli w Kanadzie ten rysunek, tą sfałszowaną krzywą i na podstawie tego przeforsował 

pewne decyzje polityczne w kraju, no jest czymś, co musi budzić poważne zaskoczenie. Jeśli 
mamy polityka, pana Ala Gore, który drukuje książkę, która stała się biblią, w której mamy na 

przykład wykres, teraz przechodzę do Pani profesor, do tornada, gdzie jest wykres kosztów 

[poniesionych z powodów huraganów w USA, który pokazuje dramatyczne wzrosty kosztów w 

ostatnich latach – też taka krzywą hokejową. Pech polega na tym, że te koszty są w dolarach nie 

uwzględniających inflacji. Gdyby ktoś z Państwa miał studenta, który by porównywał dolary 

sprzed 300 lat i obecnie na wydziale ekonomii, no to jak to się mówi w Ameryce: straight 

through the window, nie było by możliwości, to są dane w tej książce. I teraz do Pani profesor, ja 

wierzę, że huragany latają po Polsce, trąby powietrzne i to wszystko, tylko ja bym chciał 

zobaczyć tą korelację, bo te korelacje były robione w USA, dotyczące w ogóle tak zwanej 

szkodliwości huraganów, mianowicie, korelacje Pani przestrzennej mapki z punktami 

pomiarowymi, które Pani posiada, mianowicie, ja nie wiem, nie znam pani danych o tych 

polskich huraganach, tylko widzę w telewizji straszne rzeczy, ale chciałem tylko zwrócić uwagę, 
że w Ameryce wiadomo, ze ilość huraganów jest wprost proporcjonalna do zwiększania 

zdolności obserwacyjnej i jeżeli uwzględnić tylko te huragany, ponieważ nikt nigdy nie widział 

huraganu nad morzem, jak nie miał satelity, a w tej chwili go widzą, to jest jeden przykład. Ja 

bym chciał zobaczyć korelacje z punktami pomiarowymi. Pan profesor i Pani profesor 

pokazywaliście dane, że temperatura w warszawie też jest jakaś anomalią. Na litość boską, 
pomiędzy warszawą 1973 a Warszawą 2006 jest monstrualna różnica i porównywanie 

jakichkolwiek danych pochodzących z tamtych lat jest elementarnym bledem naukowym i na 

przykład proponuje zrobić badania, dotyczących, jak koreluje się zmiana temperatury w 

Warszawie z liczba zarejestrowanych w Warszawie samochodów. W szczególności, ja sobie 
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policzyłem to, mnie nikt nie płaci za te badania, więc ja sobie taka prostą korelację policzyłem i 

ja wiem co wyjdzie – to jest tak samo jak z piciem alkoholu – to będzie fałszywa korelacja, otóż 
o to mi chodzi dokładnie. Kończąc, powiem tak: były takie badania, jak była pierwsza wojna w 

zatoce to Saddam Hussajn ostrzeliwał Tel Aviv rakietami Scud. Nikt nie został trafiony żadnym 

kawałkiem tej rakiety. Śmiertelność w tym czasie, kiedy Tel Aviv był ostrzeliwany rakietami 

Scud wzrosła o, jak to się mówi, o 1,58. W związku z tym rakiety Scud są bardzo szkodliwe dla 

życia ludzkiego. To jest najbardziej prosty przykład tak zwanej fałszywej korelacji. Otóż państwa 

wykres pokazujący temperaturę w Warszawie, a również ten nieszczęsny wykres ministra, który 

się podał do dymisji, albo powinien podać, ja nie wiem, w Paryżu, też nie ma żadnego sensu, bo 

krzywa czegokolwiek w Paryżu w 2006 roku w porównaniu z Paryżem 1546 jest bez sensu. Nie 

ma czegoś takiego jak zmiana temperatury w mieście. W żadnym punkcie pomiarowym pomiar 

punktowy nie ma sensu, bo się zależy od środowiska, w którym się dokonuje i metody 

statystyczne wyciagnięcia tego typu korelacje spod tego błędu oczywiście istnieją i są stosowane 

w różnych naukach ścisłych, ale tych metod nie stosuje się, albo jeżeli je się stosuje, to z takim 

skutkiem, jak skutek Pana Manna. W związku z tym ja naprawdę zachęcam, żeby oszczędzać 
środowisko i bardzo się zastanawiam, jeżeli raport IPCC był taki rzeczywiście słuszny, to 

dlaczego nie wyciągnięto jednej jedynej konsekwencji – że zamiast wydawać miliardy na 

oszczędność – zbudujmy wszystkie elektrownie atomowe – nie będzie ani jednego mililitra 

dwutlenku węgla. Więc ten raport powiedział, że jest źle, ale się nagle przeląkł powiedzieć – 

powiedział wszystkim straszną prawdę w oczy – bohaterscy autorzy tego raportu twardo 

powiedzieli nam w oczy – zrujnować świat, ponieważ zdechniemy ugotowani, upieczeni, jak tam 

Państwo wolą, na rożnie albo w rosole. Dlaczego nie mieli odwagi powiedzieć, że tak – mamy 

rozwiązanie. I jeszcze jedno Pani profesor, ja nie wiem, skąd Pani ten wat wzięła, ale ja sobie 

policzyłem ile to jest naprawdę ta stała słoneczna, no bo te wszystkie słoneczne rzeczy 

sprowadzają się do prostej rzeczy – dokładnie wiadomo ile energii przychodzi do nas ze słońca i 

można dokładnie policzyć, ile to jest uśrednione w Warszawie – to jest pół litra benzyny na litr 

kwadratowy na dzień. Gdybyśmy mieli stuprocentową zdolność przerobienia tego na energię to 

ja musiałbym wczoraj spalić 10 metrów kwadratowych, ponieważ nie ma takiej wydajności, to 

mój samochód powinien mieć 50 metrów takiego tego, ile samochodów tego typu by jeździło po 

świecie, ile ludzi by przeżyło, gdyby każdy musiał mieć 50 metrów kwadratowych tylko na 

komunikacje. To jest za trudny problem, żeby się posługiwać nim nieprecyzyjnym językiem, 

podszywając się w dodatku pod to, że jest to precyzyjna nauka.  

 

Krzysztof Pietraszkiewicz:  
W tym szaleństwie Y2K, to my jako bankowcy, to mogę ujawnić, bo jest 2009, dzięki temu 

dokonaliśmy ogromnego postępu w Polsce, jeśli mówimy o informatyzacji systemu bankowego i 

zmianach w gospodarce elektronicznej, to muszę powiedzieć, że wykorzystano to w sposób 

znakomity, bo w 2003 mogliśmy powiedzieć, że każdą ilość operacji stosunkowo tanio jesteśmy 

w stanie Polsce wykonać, a wiec jeżeli z pewnych badań, nawet budzących pewne wątpliwości 

czasami wychodzą pożyteczne rzeczy  

 

Andrzej Reich 
Ja dopowiem jedną rzecz do problemu Y2K po na końcu jego ofiarami byli informatycy, 

ponieważ odbywało się to z reguły tak samo, jak mi potem opowiadali we wszystkich bankach – 

2 stycznia byli wzywani do prezesa, bo jeszcze przed 1 stycznia, prezes podpisywał każde 

zamówienie, a 2 byli wzywani i padało pytanie: no i co? No jak to co? No nic się nie stało, a 

przecież myśmy majątek wydali, wiec oberwali informatycy na koniec. Natomiast wracać do 
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ocieplenia globalnego, to ja chciałbym spytać przede wszystkim skąd my tak naprawdę wiemy, 

że jest globalne ocieplenie? Ponieważ ja jestem całkowicie nieprzekonany po wysłuchaniu tych 

trzech prezentacji. Ja się w pełni zgadzam profesorem Jaworowskim, który poddaje w 

wątpliwość skutki działalności człowieka, czy przynajmniej efekt, jaki to przynosi w porównaniu 

z procesami naturalnymi. Ja chciałbym spytać czy są jakieś prace wiarygodne, które porównują 
znaną nam zmienność historyczną z obecnie obserwowanymi zjawiskami. Ale rzecz zasadnicza, 

ja chciałbym spytać, skąd my tak naprawdę wiemy, że globalna temperatura rośnie. Państwo 

posługiwaliście się tutaj przykładami bardzo interesującymi, dotyczącymi konkretnych miejsc, że 

w Warszawie, ze gdzieś w Ameryce, że w Paryżu, świetnie, ale my mówimy o globalnym 

ociepleniu, a nie o ociepleniu w konkretnym miejscu. W związku z tym,  ja  chciałbym wiedzieć, 
jak wyglądają te dane dla całego globu i na ile te dane są wiarygodne. Bo nie jest wcale łatwo 

wiarygodne dane w tym wypadku uzyskać. Ja chciałbym na przykład wiedzieć, jaki jest 

względny błąd pomiaru. Tu usłyszałem na początku, że zmiany obserwowane na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat wyniosły bodajże 0,4 stopnia Celsjusza. Jak to porównamy z jakością 
przyrządów pomiarowych stosowanych w tych wszystkich stacjach pomiarowych, zwłaszcza w 

przeszłości, to ja mam bardzo poważne wątpliwości w tym momencie czy błąd pomiaru nie jest 

przypadkiem znacznie większy niż ta obserwowana zmiana. Jaka jest ciągłość tych danych, 

ciągłość szeregów czasowych dla konkretnej stacji. My mamy dane jak rozumiem z ponad 200 

lat, historyczne dane dla Warszawy. Jaka jest wiarygodność tych danych sprzed lat 50, 100 czy 

200, jakie my wnioski na tej podstawie możemy wyciągać? Ale podstawowe pytanie, które mi się 
tu nasuwa to jest jaka jest wiarygodność danych dotyczących pomiaru temperatury, globalnej 

średniej na podstawie której wyciągane są wszystkie te wnioski.  

 

Marek Smolarz:  
Ponieważ na klimacie się kompletnie nie znam i trudno mi w jakikolwiek sposób weryfikować 
to, co Państwo powiedzieliście wcześniej, oczywiście wolę mieszkać w Warszawie niż na Śląsku 

i chciałbym, żeby było ciepło, a nie strasznie zimno, natomiast moje pytanie jest bardzo proste, 

mianowicie, chciałbym zrozumieć jaki jest cel ćwiczenia tych wszystkich spraw związanych z 

protokołem z Kioto, z raportami IPCC, do czego dążymy i ile to ma kosztować? Bo musimy mieć 
chyba jakąś wizję celu, do którego mają prowadzić te wszystkie nasze działania, tylko na Boga, 

kto za to zapłaci i ile to ma kosztować? Ja czytałem w Polityce, którą Pan profesor Kundzewicz 

przywołał na końcu, któryś z numerów niedawnych, jakiegoś duńskiego człowieka związanego 

właśnie z ruchami ekologicznymi i on tam powiedział takie zdanie, które dla mnie było bardzo 

istotne, mianowicie koszty wprowadzenia paneli słonecznych na dachach w Niemczech do chyba 

2015 roku będą tak wysokie, to była jakaś astronomiczna liczba, prawie że budżet Polski, a 

oszczędności klimatyczne spowodowane tym faktem można liczyć jakby rok krócej się to 

wszystko ociepli. W związku z tym chciałbym zrozumieć cel ćwiczenia i szacunki kosztowe.  

 

Prof. Krzysztof Jasiecki:  
Proszę Państwa, te dyskusje stanowią też przyczynek do racjonalności nauki w ogóle. 

Przypomnę, że jest dyskusja o wartości prognostycznej ekonomii, mamy i noblistów, kryzys, 

załamanie finansów – nauka, która wydawałoby się jest najbardziej ugruntowana i jej wartość 
dzisiaj testujemy, ale to uwaga na marginesie, bo sam jestem socjologiem, także wiem, jak się 
dyskutuje na ten temat. Ja mam pytanie natury bardzo praktycznej – jak Państwo jako eksperci 

odmiennie oceniający te zagrożenia ekologiczne i efekt cieplarniany skomentowalibyście coś 
takiego, co można by nazwać priorytetem Unii Europejskiej czy próbą ustawienia unii 

Europejskiej w roli światowego lidera zajmującego się tą tematyką i nakładami finansowymi, 
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biorąc pod uwagę fakt, że reszta świata nie podziela tego punktu widzenia i takie kraje jak Chiny, 

USA, Indie, Rosja z bardzo umiarkowanym entuzjazmem przyłączają się do tych projektów. 

Mówiąc inaczej – ponosimy gigantyczne nakłady i teraz jest bardzo dyskusyjne na ile one SA w 

ogóle sensowne, biorąc pod uwagę, ze inni gracze tak tego nie widzą. Jak Państwo komentujecie 

coś takiego, bo w skrajnym wariancie pesymistycznym można powiedzieć, że UE strzela sobie 

gola, dlatego że z tych rozkładów statystycznych, które Państwo podajecie można wyciągnąć 
również taki wniosek, że jesteśmy mała częścią globalnego świata, wyłożymy ogromne 

pieniądze, które nie wiadomo czy na cos efektywnie wpływają, z wyjątkiem tego, że obniżą 
konkurencyjność unii europejskiej niewątpliwie. Dziękuje.  

 

Prof. Halina Lorenc:  
Proszę Państwa, najwięcej pytań czy wątpliwości dotyczyło wiarygodności serii pomiarowych 

przez długi okres czasu, oczywiście bardzo zasadne pytanie, bardzo istotne i nie tylko dla 

państwa, ale przystępując do jakiejkolwiek analizy klimatologicznej czy klimatycznej należało 

najpierw taką serię ujednorodnić. Do tego wszystkiego dodam, że seria, która tutaj była 

prezentowana od 1779 roku, obserwacje wykonywał astronom Jego Królewskiej Mości 

Stanisława Augusta Poniatowskiego na zamku królewskim. Wtedy temperatury były mierzone w 

calach paryskich, później w stopniach Reaumura, później dopiero w stopniach Celsjusza, to jest 

raz. Należało poprzeliczać te skale, żeby moc doprowadzić tą serię żeby można było mówić o 

temperaturze w stopniach Celsjusza. Drugą wątpliwość, którą słusznie Państwo podnosicie jest w 

ogóle instrumentarium, którym się wykonuje pomiary, które po prostu w różnych okresach 

historycznych, ich stan, że tak powiem technologiczny i z różną dokładnością wskazywał 

temperatury. To również oczywiście w miarę możliwości było porównywalne. Są testy, którymi 

porównuje się taką serię długą, jak również są serie danych, którymi się w ogóle posługujemy w 

klimatologii, mamy tak zwane stacje referencyjne, do których odnosimy obserwacje, które akurat 

analizujemy i którymi się posługujemy. Zanim ta seria, którą tutaj prezentowałam została, że tak 

powiem przystosowana do posługiwania się nią, była brana pod uwagę cała masa okolicznych 

stacji meteorologicznych wokół warszaw, m.in. są stacje na Okęciu czy też na Bielanach, gdzie 

były robione właśnie między powiedzmy Warszawa obserwatorium w rejonie ogrodu 

botanicznego, która zawsze tam była postawiona i tymi stacjami. Te korelacje wskazywały 

oczywiście nie co do 0,1 stopnia, ale z prawdopodobieństwem około 0,5 stopnia Celsjusza 

wiarygodność tych danych. Te dane są zbierane w podobny sposób w tak wspaniałych 

obserwatoriach jak Praga-Clementinum czy Sztokholm czy Uppsala, to są wszystkie te stacje 

najdłużej istniejące, z którymi w całej europie robimy porównania. Oczywiście, że jest to 

obarczone pewnym stopniem błędu, do tej pory, jako że nie ma przyrządu oprócz w tej chwili 

wprowadzanych przyrządów cyfrowych, które po prostu mierzą tą temperaturę już, powiedzmy 

na najwyższym poziomie technologicznym czy też technicznym. Zdajemy sobie z tego sprawę, 
natomiast ważna rzeczą jest ogólnie występujący czy utrzymujący się trend takiego zapisu. Nam 

również proszę Państwa ten problem nie jest obcy, nad nim bardzo dużo się pracuje. W tej chwili 

jest duży program kluczowy, w którym również będą brane pod uwagę metody oceny 

wiarygodności serii danych. Natomiast, tak jak powiedziałam, są serie referencyjne, do których 

między innymi należy seria krakowska i seria warszawska, jeśli chodzi o Polskę. To jest tyle. 

Natomiast wymogi światowej organizacji meteorologicznej są takie między innymi obecnie, 

dlatego na przykład na rysunku, który pokazałam, skróciłam serię od 1901 roku, żeby wykazać tą 
tendencje w skróconym okresie już powiedzmy tego XX wieku. Wymogi ŚOM są odpowiednie 

do usytuowania takiej stacji meteorologicznej. Rozumiem Panie profesorze i sama borykam się z 

takimi myślami i niepewnością, że przecież miasto, że przecież wpływ miasta dlatego na 
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przykład w tej chwili od 2002 roku już stacja meteorologiczna ogród botaniczny nie istnieje, nie 

ma jej tam, dlatego, że trasy komunikacyjne, które rzeczywiście przebiegają wzdłuż ogrodu 

powodowały pewne zakłócenia, ale zanim na przykład została taka stacja przeniesiona w tej 

chwili w rejonie filtrów, my robimy roczną czy dwuletnią serię porównawczą, co tam się 
rzeczywiście stało i co nam powiedzmy odbiega od pewnych norm czy też oczekiwań. To byłoby 

tyle, proszę nie traktować tego jak moje usprawiedliwienie, tylko chciałam po prostu to wyjaśnić. 
Natomiast wszystkie inne rzeczy związane z pytaniami dotyczącymi globalnego ocieplenia i 

przyjęcia może takiego dlaczego się zaczęli wszyscy tym interesować i to może mniej 

klimatolodzy, a bardziej politycy i dlaczego IPCC się zaczęło tym tak szczegółowo zajmować, no 

i jest to takie ciało, które jest największym autorytetem w tej chwili, jeśli chodzi o rzeczywiście 

ocenę tych warunków klimatycznych świata, globalnie. Tutaj chciałby oddać głos Panu 

profesorowi Kundzewiczowi, który pracuje w IPCC i na pewno jest w tej mierze zorientowany. 

Dziękuję Bardzo.  

 

Prof. Zbigniew Jaworowski:  
Proszę Panstwa, ja mam pare uwag, odpowiedzi do pytań, które padały, nieuporządkowane, tylko 

dosyc chaotyczne sobie notatki tu robiłem. Padało pytanie o wiarygodność temperatury 

globalnej, jest to rzeczywiście istotny bardzo problem, dlatego, że ja nie zajmowałem się 
ustalaniem średniej globalnej temperatury przy powierzchni Ziemi, nie pracuje w IPCC, który 

tym się zajmował, natomiast podobne zagadnienie bardzo blisko poznałem będąc 

przewodniczącym równoległego takiego samego tylko znacznie mniejszego komitetu narodów 

zjednoczonych naukowego do spraw promieniowania atomowego, do skutków promieniowania 

atomowego, który jest może wyżej nawet postawiony niż IPCC, ponieważ bezpośrednio 

odpowiada przed Zgromadzeniem Ogólnym. I my spotkaliśmy się z podobnym problemem, to 

znaczy ustalenia dawki średniej globalnej utrzymywanej przez ludzkość, a ta dawka waha się od 

0,1 milisiwerta, to jest jednostka dawki, uwzględniając skutki biologiczne, na rok do 800 

milisiwertów na rok. No i w różnych rejonach świata są różne te dawki. I teraz te emitent body, 

to jest najważniejsze ciało w zakresie radiacji na świecie, co robi? No wymyśla sobie różne 

modele, różne kombinacje i w końcu my głosujemy i to jest arbitralnie przyjęta dawka, że 

ludzkość średnio uzyskuje od promieniowania naturalnego 2,4 milisiwerta na rok. I to jest 

podparte autorytetem ONZ i wszyscy w to wierzą. Jest to absolutnie wzięte z kapelusza, to jest 

moje zdanie, człowieka, który Bral w tym udział i wiem jak to od podszewki wygląda. Myślę, że 

w podobny sposób musi się odbywać ustalanie średniej globalnej temperatury na świecie, co jest 

jeszcze trudniejszym problemem jak sądzę, niż ustalanie średniej dawki. Jest to dlatego 

trudniejsze, że IPCC przyjęło jako metodę, że ziemia jest doskonale czarnym ciałem i wtedy 

musi również to doskonale czarne ciało być w równowadze termodynamicznej. Ale ziemia nie 

jest w równowadze termodynamicznej, to każdy z nas widzi, że mamy dzień i mamy noc, mamy 

pory roku. Mamy cykliczne zmiany zachodzące w ciągu 10 lat, 20 lat. 100 lat, milionów lat i tak 

dalej. Nie ma zdanej równowagi termodynamicznej. A żeby móc ustalić dla jakiegoś ciała 

idealnie czarnego musi być zachowana równowaga termodynamiczna, więc z punktu widzenia 

fizyki nie ma możliwości ustalenia średniej temperatury dla całego globu. To jest taka ogólna 

myśl, natomiast praktycznie wygląda to w ten sposób, że moje zaufanie dla średniej temperatury 

globu, a zwłaszcza zmian czasowych jest znikome, dlatego, że wiem, jak to wyglądało, 

większość globu jest pokryta przez oceany, więc temperaturę mierzyły tam statki. Jak były statki 

żaglowe, to one mierzył temperaturę w ten sposób, że majtek wrzucał wiadro na linie do morza, 

czerpał wodę, stawiał wiadro na pokładzie, przychodził po pewnym czasie oficer, wyciągał 

termometr i mierzył to i zapisywał. W czasie jak to wiadro stało na pokładzie, dmuchał na nie 
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wiatr i ochładzał tą wodę. Potem przyszły statki parowe, które miały chłodzenie wody 

zapewnione, prawda, woda dociekała znacznie niżej, nie z górnej warstwy tylko z dolnej i 

czerpano tą wodę kilka metrów poniżej powierzchni i już wtedy przychodził tam pan oficer i 

odkręcał sobie kurek i mierzył wodę bezpośrednio kapiącą. To zupełnie zmieniło sytuację 
pomiarową. Potem w 80 roku nastąpiła dramatyczna zmiana w sieci globalnych stacji 

meteorologicznych, a mianowicie około 50% stacji wiejskich, które są najmniej wystawione na 

działanie tych miejskich wysp ciepła zostało zlikwidowane, a wiec nastąpiła przewaga stacji 

miejskich, to musiało wpłynąć na podwyższenie średniej temperatury globalnej. Jest wiele 

czynników, które wpływają na wiarygodność tych danych i z tego powodu ja się oparłem na tych 

danych amerykańskich, które trochę są lepsze. Ale widać ogromny krytycyzm w stosunku do 

rozmieszczenia stacji meteorologicznych właśnie w USA, w tym najlepszym systemie. Są 
czasem przy stacja benzynowych, są np. poza miastem, ale blisko jakiegoś domu, który też się 
ogrzewa itd. Jest ogromny krytycyzm dotyczący właśnie rozmieszczenia tych stacji. No ale jeden 

z największych problemów to jest sprawa wysp ciepła, które w ostatnim raporcie IPCC zostały 

potraktowane po macoszemu i tam powiedziano, że mają znikomy efekt na globalna temperaturę 
ziemi, tymczasem tak chyba nie jest całkiem, dlatego że okazało się że dane, na których IPCC się 
opierało przygotowane przez dr Jonesa i Wanka były po prostu zafałszowane. Oni cały wielki 

zestaw danych pochodzących z Chin został wyłączony ze zbioru danych i wtedy wychodzi, że 

jest mały wpływ ciepła. Jeżeli się Chińskie dane uwzględni tak jak należało uwzględnić, to to jest 

bardzo duży wpływ. I w tej chwili nawet toczy się sprawa sądowa, ktoś wystąpił przeciwko 

Jonesowi, jest cała literatura na ten temat. Teraz pytanie o cel Kioto. Ja mam negatywny 

stosunek, jak Państwo się zapewne zorientowali do Kioto i do jego celu. Moim zdaniem celem 

Kioto jest zadanie śmiertelnego ciosu systemowi energetycznemu świata. I to jest odpowiedz na 

pytanie, które zostało wysunięte, dlaczego nie mamy zaleceń przez IPCC i różne organizacje 

ekologiczne, które walczą z klimatem, żebyśmy wprowadzili na masową skale energetykę 
jądrową, która nam rozwiązuje nie tylko rzekome problemy z CO2, bo faktycznie moim zdaniem 

nie ma problemu z CO2, ale przede wszystkim by to rozwiązało problemy polityczne. Proszę 
sobie wyobrazić, że Polska ma 100% energii elektrycznej z atomu. Jak to poprawia naszą 
sytuację, prawda? Jak w ten sposób całkowicie możemy się uniezależnić od dostaw gazu i od 

dostaw w dłuższej skali czasu również i ropy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również i to, że w 

roku 1874 w Paryżu Polak wynalazł silnik na sprężone powietrze, który napędzał tramwaje w 

Paryżu i w Nantes i także w miastach amerykańskich przez 30-parę lat przewożąc miliony ludzi, 

a w 30-tych latach gazowe kopalnie również stosowały ten silnik pneumatyczny, a teraz na nowo 

została jego wersja ulepszona, opatentowana i konsorcjum Tata w Indiach rozpoczęło jego 

produkcję i samochód na tej podstawie opracowany, już gotowy do użytku to Tata kupiła. Gdyby 

zastąpił samochody oparte na benzynie i na ropie, to taki samochód, który z Krakowa do 

Warszawy kosztuje cała zaba według obliczeń około 5 euro, samo to paliwo, to by wymagało 

pewnej rewolucji,  na którą się mogą nie zgadzać szejkowie i producenci samochodów i tak dalej, 

ale proszę sobie wyobrazić, że robimy taki wielki ogólnoświatowy wysiłek i zamieniamy obecny 

system samochodowy na system pneumatyczny, nie mamy problemu z Rosja, ani ze Stanami, 

mamy elektrownie jądrowe, które nam dostarczają energii żeby pompować powietrze, powietrze 

jest czyste, samochód jest tani i tak dalej. Wiec chciałem powiedzieć, że przeczytałem dzisiaj 

ostatni numer, który do mnie dotarł Financial Times, nie jestem finansista, ale prenumeruje to 

pisemko i jest tam artykuł o tym, że Obama natychmiast po zaprzysiężeniu zmienił front i w tej 

chwili wcale nie chce wałczyć z ociepleniem klimatu, ponieważ zorientował się, ze jest to klęska 

dla gospodarki USA. Również Schwarzenegger, który zaczął zwalczać samochody na wielka 

skalę w swojej Kalifornii, wczoraj powiedział: Jobs, jobs, jobs. Tak się zaczęła jego wypowiedz 
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– najważniejsza sprawa to zapewnienie miejsc pracy i tez się z tego wycofują, więc oczekujemy 

po tym co się stało w USA zmiany polityki na bardziej krytyczną w stosunku do ocieplania 

klimatu i ja myślę, że tutaj nie będę przeciągła mojej wypowiedzi. Dziękuję. 
 

Prof. Zbigniew Kundzewicz:  
Ja się postaram zareagować na wszystkie głosy z publiczności, zacznę od Pana prof. Turskiego – 

trochę mi przykro, że pan wyznaje teorię spiskową, mówi dosyć ironicznie – bohaterscy autorzy 

raportu, mówi o fałszerstwie. IPCC stworzyło przegląd literatury, tylko to - przegląd dostępnej 

literatury naukowej, który był recenzowany przez tysiące ludzi. Nawet wiecej niż Pani profesor 

Lorenc powiedziała. Ja jestem pragmatykiem i moim celem jest zrozumieć świat. Byłem w IPCC, 

nie traktuje tego jako świętość, była to ciekawa próba, ale zadanie IPCC jest wydaje mi się 
znacznie skromniejsze niż Państwo tutaj przypuszczają. Pan profesor był łaskaw powiedzieć, że 

10% szans na pomyłkę w raporcie IPCC to jest zadekretowane. To było troszeczkę inaczej. 

Naukowcy zaproponowali, żeby użyć stwierdzenia very likely, co odpowiada 90% szans. Jest to 

kwantyfikator znacznie wyższy niż poprzednio, w 3 raporcie było likely, a więc 66%. 

Dramatyczna, długa dyskusja, niestety polityczna, na jakim poziomie to ustawić, ale to jest 

prawdopodobieństwo subiektywne, to jest subjective confidence. Rzeczywiście to jest termin 

miękki, musi być, sam Pan stwierdziła, ze dane są miękkie, poziom niepewności kolosalny. Al. 

Gore rzeczywiście napisał sporo niewygodnych prawd, ale z grubsza przesłanie jest prawidłowe, 

chociaż należałoby wyrzucić szereg detali, na przykład ten, o którym Pan profesor wspomina. I 

oczywiście dla purystów, jeśli jest jeden podejrzany element, to całość jest zła. Ale ja patrzę 
pragmatycznie. Można z tego odcedzić część bardzo sensowna, ale też proszę nie używać słowa 

biblia ani do Gore’a ani do IPCC. Zasadą biblii jest niezmienność, podczas gdy raport IPCC 

zmienia się co kilka lat, ponieważ próbuje uwzględnić to, co wiadomo na bieżącym etapie. I 

bardzo mi przykro, e Pan profesor Jaworowski pokazał wykres temperatury globalnej przez 

kilkaset lat z pierwszego raportu. To była dziecięca choroba, to był bardzo kiepski wykres i 

akurat powołanie się na niego to jest zabieg faryzeuszowski. Pan profesor stwierdził: Warszawa 

73’ – 2006’ duże różnice. Tak, zgoda, ja pokazałem Warszawę dlatego, że tu jesteśmy i nie ma 

lepszych szeregów czasowych, powinienem pokazać Poczdam, tylko że to trochę inny kraj, inne 

miejsce. W Poczdamie od roku 1893 w tym miejscu gdzie jest stacja wiekowa, zrobili to Niemcy 

żeby trwało wieki, nic się nie zmieniło – to jest wielka polana, gdzie nic nie budują, daleko od 

miasta. I wierzę w nią, ona pokazuje to samo co warszawa i to samo co dziesiątki tysięcy stacji 

na świecie. Ale oczywiście patrząc na Warszawę, gdzie zmieniło się mnóstwo i gdzie ta długa 

seria pomiarów rzeczywiście nie jest jednorodna, można tylko powiedzieć – no nic się nie da 

zrobić. Możemy się starać, Pani prof. Lorenc zrobiła wielki wysiłek, żeby ujednorodnić ten 

szereg czasowy, na ile to jest możliwe, ale oczywiście to nie jest idealne. I ostatnia uwaga prof. 

Turskiego – raport IPCC powinien powiedzieć: zbudujmy elektrownie jądrowe, zalejmy nimi 

świat. Tak, to ma pewien sens, ale to jest bardzo drogie, koszt inwestycji kolosalny, nie ma 

rozmiaru innego niż XXL. Wszystko jest w miliardy.  

Zasada IPCC jest taka: policy releveant, but not policy prescriptive, czyli związany z polityka ale 

bez podpowiadania politykom, co maja robić. Skąd wiemy, gdzie jest globalne ocieplenie – z 

dziesiątek tysięcy stacji pomiarowych, z których wszystkie pokazują to samo – cieplej. Mówi się, 
że dane są słabe – tak, ale to możemy wkroczyć tylko na ścieżkę im posybilizmu, to znaczy 

odrzucamy, nie wiemy. Są słabe, ale są, jakie są. Są stacje znacznie lepsze niż średnia, gdzie 

niewiele się zmieniło, dlatego w oparciu o dziesiątki tysięcy stacji można wyciągnąć wniosek na 

temat wartości globalnych. Błąd pomiaru istotnie jest znaczny, szeregi czasowe nie są jednorodne 

na ogół, ale w wielu stacjach są. Dyrektor Smolarz: cel ćwiczenia protokołu z Kioto. Ja byłbym 
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ostatnim człowiekiem, który broni protokołu z Kioto, on niewiele da, to jest kosztowny gest, 

opóźni minimalnie cieplenie o zupełnie pomijalna wartość, o jakiś malusieńki ułamek stopnia, za 

to jest to gest drogi. O co chodziło? Ja nie mam nic z tym wspólnego, w tym czasie jeszcze się 
nie interesowałem, ale to był jedyny konsensus możliwy do przyjęcia podczas spotkania tych 

polityków. Ja brałem na przykład udział w konferencji w Moskwie w roku 2003, gdzie 

uczestnicy, gdyby przyszło do protokołu rozbieżności, to uczestnicy zgodzili by się tylko z tym, 

że konferencja miała miejsce, nic więcej. Wydaje mi się, że nie byliby w stanie znaleźć 
wspólnego stwierdzenia. Idea Kioto była taka: skoro nabroił, w sensie zwiększył stężenie gazów 

cieplarnianych świat rozwinięty, no więc on powinien teraz dać przykład i on powinien postarać 
się zmniejszyć emisję. Nie możemy tego żądać oczywiście od Chin, od Indii, ale to jest błąd, bo 

Chiny przeskoczyły w zeszłym roku USA pod względem emisji. Pan prof. Jasiecki – 

racjonalność nauki w ogóle, ekonomia, załamanie, nieprzewidziane skutki. Unia Europejska jest 

światowym liderem, rzeczywiście, do 2050 roku chciałaby obniżyć emisję o 50%. Ale proszę 
spojrzeć na kampanię wyborczą w stanach. McCain przebił Unie, chciał 60, a Obama 80. Ja 

zgadzam się, że to jest tak pod publiczkę trochę, ale oni też rozważają. Ale ani Unia ani USA nie 

uratują światowego klimatu, jeśli nie włączą się Chiny, Indie , Brazylia, Południowa Afryka, 

Rosja. I to chyba wszystko, dziękuje.  

 

Krzysztof Pietraszkiewicz: 
Bardzo dziękuję, szanowni Państwo, tradycyjnie chciałbym podziękować naszym prelegentom za 

bardzo ciekawe i inspirujące wystąpienia wręczając im zdjęcie satelitarne miejsca, w którym się 
znajdujemy, Klubu Bankowca, a wszystkich Państwa zapraszam do restauracji, gdzie będziemy 

mogli kontynuować dyskusję w mniej formalnym otoczeniu. Dziękuje bardzo.  


