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Ideologia klimatyczna

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Przysłuchuję się tej dyskusji i nie mogę powstrzymać się od tego, żeby nie dorzucić tu
pewnych uwag metodologicznych czy merytorycznych. Raczej staram się być
powściągliwy, jeśli chodzi o zabieranie głosu, bo nasz wspólny czas jest cenny, a są też
inne formy komunikowania się. Myślę, że to zdanie o politycznych walorach tej dyskusji
czy sprowadzenie jej jakby… No, dlatego zdecydowałem się zabrać głos.
Otóż już w trakcie pytań pana senatora Jackowskiego, kiedy pytał o flotę rosyjską…
Rozumiem, że intencja jest taka, że w przypadku CO2 czy w przypadku eliminacji
dwutlenku siarki… Mamy tu efekt maskowania tego zjawiska. To znaczy, że jeżeli w
niedużej odległości od Polski pływa wiele statków, które wydzielają dużo dwutlenku siarki,
to wtedy ta nasza niewielka flota… Ona nie ma większego znaczenia.
Oczywiście chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jak najbardziej jestem za działaniami
proekologicznymi, ale powinniśmy jako państwo wiedzieć, że każda decyzja jest
wieloskładnikowa, że są pewne współczynniki wagowe, że jest kwestia ekologii, czystego
powietrza, co dla człowieka jest najważniejsze, ale dla niego ważna jest też gospodarka,
ważna jest pewna niezależność itd. Tych elementów jest więcej. Oczywiście jeżeli to są…
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, bo, jak państwo wiedzą, jestem głównie
informatykiem, ale… Jeżeli jest niska emisyjność, to wtedy wiemy, że szkodliwość jest
większa. Jeżeli emisyjność jest… Jeżeli te substancje unoszą się wyżej, to wtedy zjawiska
są ponadregionalne czy wręcz globalne. Wiemy, że w przypadku CO2 głównym,
powiedziałbym, dostawcą są Chiny, Stany Zjednoczone. W sensie globalnym ogromne
wysiłki Europy, bo tak trzeba powiedzieć… To nie jest oczywiste, jak wpływają… Wiemy
też, że koszty finansowe i ekologiczne tak zwanych czystych energii… Przecież
wyprodukowanie ogniwa fotowoltaicznego wiąże się jednak z procesem
technologicznym, który nie jest procesem czystym. Utylizacja tych ogniw to też jest
problem, dlatego nie możemy popadać w skrajności. Zrozumiałem wypowiedź pana
senatora Jackowskiego jako próbę spokojniejszego oglądu tej sprawy. Nie chcę mówić o
wszystkich kwestiach, które pan senator wypowiedział, myślę o jednej z przesłanek.
Proszę państwa, pan marszałek powiedział, że większość uważa, że efekt cieplarniany
został spowodowany… Większość nie ustala takich faktów. takie fakty są stwierdzane w
wyniku badań. Muszę powiedzieć, że byłem na wielu konferencjach naukowych na temat

efektu cieplarnianego, nawet nasz niedawny pan senator Miłek napisał na ten temat dwie
książki. I naukowcy jednak twierdzą, że nie ma dowodów naukowych na to, że efekt
cieplarniany jest spowodowany przez człowieka. Ja akurat reprezentuję Akademię
Górniczo‐Hutniczą, która ma w tym zakresie, że tak powiem, znaczny zasób kadrowy.
Musimy odróżnić propagandę od faktów. Musimy wiedzieć, że decyzje są
wieloskładnikowe, że trzeba brać pod uwagę różne argumenty. Bardzo dziękuję za
uwagę.

