
Ekologiczne bzdury XX i XXI wieku

Alfabetyczne zestawienie najciekawszych, najzabawniejszych i najbardziej kontrowersyjnych
wypowiedzi tłumaczących zmiany związane z globalnym ociepleniem, zmianami klimatu,
oraz zagrożeniami dla naszej błękitnej planet.

Pomimo pełnej zgodności liczących się w świecie instytucji i zespołów naukowych
zajmujących się badaniami klimatu, dowodów naukowych potwierdzających, że to
człowiek jest dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za obecne zmiany klimatu,
wielu Polaków wciąż żyje w klimatycznym Matrixie. Decydenci, politycy, celebryci i
artyści, dziennikarze i publicyści nie tylko odrzucają stanowisko nauki, lecz wręcz
dumnie obnoszą się ze swoją niewiedzą w mediach.
Ich kontrowersyjne twierdzenia są omawiane w portalu NaukaoKlimacie.pl, a od 2014 roku
redakcja portalu regularnie organizuje plebiscyt na Klimatyczną Bzdurę Roku. I chociaż
mogłoby się wydawać, że z roku na rok świadomość klimatyczna rośnie, okazuje się, że w
kolejnych edycjach, organizatorzy plebiscytu nie mogą narzekać na brak wyboru. Wszystkie
klimatyczne bzdury roku znajdują się w poniższym zestawieniu, z wyjaśnieniami dlaczego
mijają się z prawdą, czy też uważane są za mit.

Zwycięzcami poprzednich edycji na Klimatyczną Bzdurę Roku byli:
● 2014 rok – Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości
● 2015 rok – Jan Szyszko, Minister Środowiska
● 2016 rok – Janusz Korwin-Mikke, poseł
● 2017 rok – Wojciech Cejrowski, podróżnik
● 2018 rok – Andrzej Duda, Prezydent RP
● 2019 rok – Witold Gadomski, dziennikarz
● 2020 rok – eksperci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
● 2021 rok – Marek Suski, polityk
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A

A ja lubię globalne ocieplenie i chętnie finansowałbym jego postęp. Winorośla i palmy w
Polsce? Super!
Roman Giertych, prawnik i poseł, Twitter

Analiza danych naukowych nie wykazuje żadnego logicznego związku między stężeniem
dwutlenku węgla w atmosferze a wzrostem temperatur (w przeszłości występowało znacznie
wyższe stężenie), a także między stężeniem tego gazu a działalnością człowieka.
Tomasz Teluk, politolog i publicysta, z Instytutu Globalizacji

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Nie ma związku między naszymi emisjami a wzrostem ilości CO2 w atmosferze
Mit: Kiedyś w atmosferze było więcej CO2, wiec teraz nie ma się czym martwić

B

Badania prowadzone przez doktora Jyrki Kaupinen z Wydziału Fizyki w Turku, w Finlandii,
wykazały, że generowane komputerowo modele IPCC nie uwzględniają bardzo silnego
wpływu zmian zachmurzenia chmur niskich.
Tomasz Wróblewski, dziennikarz

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Co naprawdę mówili klimatolodzy 30 lat temu
Fińscy i japońscy naukowcy o chmurach – jak powstaje dezinformacja

Będziemy rozwijać edukację ekologiczną i dotyczącą klimatu; ale nie zgadzamy się na
jakąkolwiek ideologię ekologizmu, polegającą na humanizacji roślin i zwierząt i animalizacji
człowieka. Tego na pewno w podstawach programowych nie będzie.
Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Będziemy się starali łagodzić jego negatywne skutki dla polskiej gospodarki, w tym węgla,
m.in. pokazując, że dwutlenek węgla emitowany w Polsce jest gazem życia dla żywych
zespołów przyrodniczych, by stawały się coraz lepsze.
Jan Szyszko, Minister Środowiska, po zakończeniu szczytu klimatycznego w Paryżu,
zwycięzca plebiscyty na Klimatyczną Bzdurę roku 2015 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Mit: Globalne ocieplenie, nawet jeśli będzie, wcale nie będzie takie złe
Mit: Im więcej CO2 tym lepiej dla roślin
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Bo jak inaczej reagować na walkę z dwutlenkiem węgla, który jest niezbędny do życia na
naszej planecie? Jak walczyć z czymś marginalnym w procesie wpływu temperatury na
klimat, skoro największym gazem cieplarnianym jest para wodna? Jak wreszcie nie śmiać
się z faktu, że człowiek jest nikim we wszechświecie i nie może sterować klimatem jak
klimatyzacją w aucie?
Tomasz Teluk, publicysta, na łamach Frondy

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Mity Tomasza Teluka
Mit: Para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym, więc CO2 się liczy
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia

Bo tak naprawdę globalnego ocieplenia nie ma, ponieważ na Arktyce powinien lód topnieć, a
przybywa. Dlaczego mówią nam inaczej? Bo to kosmiczna kasa, ekolodzy takie pieniądze
zarabiają na tym ociepleniu.
Anna Zalewska, Minister Edukacji

Bo to nie jest tylko kwestia, że jest jakaś postać nastolatki czy kogoś innego, kto takie
poglądy głosi, a inni się mniej lub bardziej zgadzają. Nie, to jest narzucane, a ta aktywistka
staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych.
To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych
rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez
Boga, Bóg się tym światem zachwyca, jest dobre wszystko, co stworzył. Człowiek jest
postawiony jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia. Tam też jest powiedziane: czyńcie
sobie ziemię poddaną.
Abp Marek Jędraszewski, o Grecie Thunberg i ekologii

Brak jest jednoznacznych zależności fizycznych pomiędzy stężeniem gazów i globalnym
wzrostem temperatury.
Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, na stronie Salon24.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Prof. Mariusz Jędrysek nie widzi ocieplenia, bo ignoruje ostatnie kilkadziesiąt lat
Efekt cieplarniany – jak to działa
Mit: Teoria efektu cieplarnianego jest niezgodna z drugą zasadą termodynamiki
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia

Brak korelacji między ociepleniem a dwutlenkiem węgla nie powinien dziwić: od
początku związek ten był niejasny i nadal nie wiadomo, w jakim stopniu poziom
dwutlenku węgla w atmosferze wpływa na klimat. Ani też jaki jest mechanizm tego
wpływania. Ani jaką rolę w poziomie CO2 odgrywa ludzkie działanie.
Agnieszka Kołakowska, tłumaczka i eseistka, w Rzeczpospolitej

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Rzeczpospolita: My chcemy klimatyczną bzdurę roku! My!
Mit: Wzrost średnich temperatur na świecie wynika z przyczyn naturalnych
Mit: Nie ma związku między naszymi emisjami a wzrostem CO2 w atmosferze
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C

Cała ludzka emisja (CO2) to jest mniej niż jeden wulkan, a wulkanów na Ziemi
dymiących mamy kilka tysięcy.
Wojciech Cejrowski, podróżnik, w audycji Radia Koszalin, zwycięzca plebiscytu na
Klimatyczną Bzdurę 2017 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek
Mit: To naturalny cykl wzrostu i spadku temperatury
Mit: Globalne ocieplenie nawet jeśli będzie, wcale nie będzie takie złe

Co ciekawe, naukowcy dostrzegają także pozytywne skutki nasilenia efektu
cieplarnianego, zarówno w skali domowej, jak i globalnej. W skali budżetu domowego
to m.in. mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą. Ciekawa wydaje się też koncepcja
mówiąca o tym, że z powodu nasilenia efektu cieplarnianego kolejna epoka lodowcowa
może nadejść o dziesiątki tysięcy lat później. Dzięki temu być może unikniemy głodu,
upadku rolnictwa, epidemii czy gwałtownego spadku ludności. Topnienie lodowców
Grenlandii sprawia, że do oceanów trafia 300 tysięcy ton łatwo przyswajalnych
związków żelaza, które może wykorzystać wiele morskich organizmów. Wydłużenie
okresu wegetacji, w efekcie którego możliwe może być zbieranie plonów nawet dwa
razy do roku, oraz możliwość uprawiania większej liczby gatunków roślin. Zwiększona
zawartość tlenku węgla (IV) w atmosferze to „dobra wiadomość dla roślin”. Dzięki
niemu są bujniejsze i bardziej odporne na suszę. Lepszy dostęp do złóż ropy naftowej i
metali, które dotychczas ukryte były pod skorupą lodową. Morskich szlaków
handlowych dzięki stopnieniu części lodowców.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, na zamieszczonym w serwisie MEN filmie
edukacyjnym Życie na Ziemi

Co do tego zgadzają się wszyscy naukowcy, że w średniowieczu klimat był znacznie
cieplejszy.
Marian Piłka, polityk, w programie Fakty o świecie w TVN24

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Mit: W Średniowieczu było cieplej niż dziś

Cóż, już to mówiłem, że jeżeli tak się stanie, to będzie woda na młyn Rosjan. Zielona
energia. Wiatraki nie działają. Są zbyt drogie. Zabijają wszystkie ptaki. Rujnują
krajobrazy. A jednak ekolodzy je kochają. Powtarzam to od lat. Wiatraki to najdroższy
możliwy rodzaj energii. I nie działają.
Donald Trump, Prezydent USA, w UFC podcast, tłumacząc wojnę w Ukrainie

Cywilizacja ma minimalny wpływ na zmiany klimatyczne, te są cykliczne i mierzone w
200 latach.
Ireneusz Jabłoński, ekonomista, Centrum Adama Smitha
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Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Parada nonsensu

Czy przyczyną zjawisk żywiołowych (powodzi, upałów) jest globalne ocieplenie?
Klimatolodzy zdecydowanie odrzucają taką tezę.
dr hab. Piotr Kowalczak i prof. Krzysztof Szamałka, w tygodniku Przegląd

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
6 Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Rekordowa fala upałów w Kanadzie i USA
Klimat. Występowanie ekstremalnych ulew, jak niedawno w Niemczech, bardziej
prawdopodobne

D

Dawniej rolnicy jesienią wypalali trawy, by mieć potem lepszy urodzaj, więc nie
rozumiem czemu ekolodzy rozdzierają szaty, że te pożary albo w Brazylii, albo w
Australii. Jak się spali, to odrośnie i tyle. Nie trzeba „ratować”! Nie było nas – był las. I
często się palił
Janusz Korwin-Mikke, polityk

Dominujący wpływ na zmianę klimatu mają czynniki naturalne, w których główną rolę
odgrywa aktywność Słońca.
prof. Piotr Wolański, w tygodniku Wprost

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
Nagroda Nobla 2021: Dla Manabe, Hasselmanna i Parisiego

Dowody (na związek działalności człowieka z globalnym ociepleniem), są niemożliwe,
bo mamy dowody, że Globalne Ocieplenie nie raz występowało (Jura, Kreda, r.
900-1100) i się samorzutnie cofało. Przyrost temperatury między 1600 (Bałtyk
zamarzał!) a 1800 był znacznie większy niż w latach 1800-2000.
Janusz Korwin Mikke, polityk, w serwisie Wykop

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Mit: klimat zmieniał się wcześniej – dziś jest tak samo
Janusz Korwin Mikke: Dlaczego odrzucam realność globalnego ocieplenia

Drewno jest po to, żeby je kiedyś wyciąć. Nie jest to sztuka dla sztuki. Drewno ma swój
czas kiedy rośnie, dojrzewa. Tak samo dojrzewają inne rośliny np. pszenica, która
dojrzewa i ścina się ją, żeby mieć z niej pożytek, to ziarno. Nie można tego
przetrzymywać za długo, bo nam ta pszenica zmarnieje. Podobnie jest przecież z
drzewami. One dorastają do pewnego wieku, w zależności od gatunku drzew. Czy to
ma być 100 lat, 120, czy 140 i należy je wyciąć, bo po to drzewo rosło, czerpało

6

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/parada-nonsensu-60/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/6-raport-ipcc-podsumowanie-dla-decydentow-po-polsku/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/fala-upalow-w-kanadzie-484/
https://smoglab.pl/klimat-wystepowanie-ekstremalnych-ulew-jak-niedawno-w-niemczech-bardziej-prawdopodobne/
https://smoglab.pl/klimat-wystepowanie-ekstremalnych-ulew-jak-niedawno-w-niemczech-bardziej-prawdopodobne/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nadmiar-dwutlenku-wegla-nie-powoduje-ocieplania-klimatu-87/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-dwutlenek-wegla-emitowany-przez-czlowieka-nie-ma-znaczenia-31/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/nobel-z-fizyki-2021/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-klimat-zmienial-sie-juz-wczesniej-dzis-jest-tak-samo-1-4/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/janusz-korwin-mikke-dlaczego-odrzucam-realnosc-globalnego-ocieplenia-83/


wszystkie korzyści, żeby nam to jak gdyby zwrócić. Przypominam, że nie jest tak z tą
ekologią, że musimy trzymać mnóstwo starych drzew, bo wtedy będzie pięknie i
cudownie. Te stare drzewa już nie tylko nie produkują tlenu, nie przerabiają dwutlenku
węgla, ale wręcz jest proces odwrotny, wyciągają z atmosfery tlen. Zatem, po co my
mamy trzymać te stare drzewa? Należy je przerobić.
Maria Kurowska, polityk

Dwutlenek węgla nie ma cech gazu cieplarnianego (…) , (…) nie ma przyrostu CO2 w
powietrzu.
Polskie Lobby Przemysłowe, podczas konferencji Zespołu Surowców i Energii pt.
Polityka klimatyczna: globalnie i regionalnie

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Mit: nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Animacja NOAA
Polskie Lobby Przemysłowe: W naszym wszechświecie prawa fizyki działają inaczej

Dwutlenek węgla nie może być szkodliwy, skoro spożywamy go w napojach
gazowanych.
Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, zwycięzca w plebiscycie Klimatyczna
Bzdura 2014 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Parada nonsensu

Dwutlenek węgla odpowiada tylko za 3% całego efektu cieplarnianego w skali globu.
Cała sztuczna jego produkcja przez człowiek to zaledwie jeden procent naturalnej –
wytwarza ten gaz głównie przyroda; jeden wybuch wulkanu wyrzuca go do atmosfery
tyle, ile ludzka gospodarka przez kilka lat, a rocznie wybuchów wulkanów mamy około
czterdziestu.
Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i publicysta, na forum Interii

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Rafał Ziemkiewicz: Dwa zdania, trzy błędy

Dwutlenek węgla jest uważany za gaz cieplarniany (…). Teorie na ten temat są różne.
Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik
Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, podczas spotkania
Parlamentarnego Zespołu ds. Złoczewa

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2020 roku:
Historia naukowa fizyki klimatu, Część 1: Ojcowie klimatologii fizycznej
Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych: Gazy cieplarniane i ich cechy

Dzieje ludzkości od samych swych początków są jednym wielkim zmaganiem o
prawdę. W tym zmaganiu chodzi o odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest Pan Bóg i
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kim, w konsekwencji, jest sam człowiek (…). Również dzisiaj szatan chce zniszczyć
więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a jego pokusy przyjmują rozmaite kształty.
Jednym z nich jest ideologia ekologizmu, według której nie ma miejsca na Bożą
Opatrzność, a człowiek nie jest kimś, kto z miłością i odpowiedzialnością ma 'czynić
sobie ziemię poddaną.
abp. Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

F

Faktem jest, że przecież zamarzało Morze Bałtyckie tak wyraźnie, że saniami do
Szwecji, do Danii były takie kawalkady, no konie ciągnęły sanie z towarami, na środku
Bałtyku była karczma dla spragnionych i zmarzniętych ludzi.
prof Joanna Trepińska, wypowiedź dla Programu Pierwszego Polskiego Radia

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Klimatolog prof. Trepińska: Nie znamy przyczyn zmian klimatu. Tak myślę.

Farmy wiatrowe miały ratować klimat, a dodatkowo go ocieplają.
TwojaPogoda.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
V Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Mit: Chmury zapewniają ujemne sprzężenie zwrotne

G

Gazy cieplarniane nie są głównym źródłem CO2.
Leszek Sosnowski, w artkule na portalu wPolityce.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
Mir: Dwutlenek węgla – spektakularna historia wzrostu
Gazy cieplarniane nie są głównym źródłem CO2. Że co?

Globalne ocieplenie jest teoretycznie niezbadane. Nauka która się tym zajmuje ma 40
lat.
Andrzej Szczęśniak, ekspert do spraw energetyki, podczas audycji Fakty TVN

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Andrzej Szczęśniak: My nie znamy mechanizmów
Historia naukowa fizyki klimatu, Część 1: Ojcowie klimatologii fizycznej

Globalne ocieplenie otworzy przed nami nowe ziemi, które do tej pory były przykryte
śniegiem. Nowe złoża surowców mineralnych, możliwości transportu towarów przez
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przejście Północno-zachodnie, ciepłolubne gatunki roślin na Antarktyce.
Łukasz Wantuch, Radny Miasta Krakowa

Globalne ocieplenie to dobra rzecz…… bo ja lubię ciepło…
Janusz Korwin Mikke, polityk

Grenlandia kiedyś była całkowicie zielona. Tam była kultura pasterska, jeżeli chodzi o
rolnictwo.
prof. Piotr Kowalczak, w audycji Światopodgląd, w radiu TOK FM

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Mit: Petycja Oregońska podważa teorię antropogenicznej zmiany klimatu
Mit: Za czasów Eryka Rudego Grenlandia była zielona

I

IPCC (…) według (…) własnego widzimisię, wybiera różne badania, różnych osób,
które pasują im do takiej lub innej tezy.
dr. hab. inż. Piotr Kowalczak, z IMGW, w audycji OFF Czarek w TOK FM

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Raport IPCC SR1.5 od kuchni
Szef pionu badawczego IMGW VS. fakty naukowe

Istnienie globalnego ocieplenia jest dyskusyjne.
Tomasz Cukiernik, w tygodniku Do Rzeczy

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Galop Gisha na oślep
2019 concludes a decade of exceptional global heat and high-impact weather

J

Ja mam cały czas wątpliwości, czy (…) inne czynniki związane z kulą ziemską nie mają
czasami istotniejszego wpływu [na klimat] niż ten znikomy w dalszym ciągu udział
człowieka w emisji gazów.
Jan Krzysztof Ardanowski, polityk

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
6 Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
WMO Greenhouse Gas Bulletin (GHG Bulletin) – No.17: The State of Greenhouse Gases in
the Atmosphere Based on Global Observations through 2020

Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych.
Głosy naukowców są bardzo różne, mamy do czynienia też ze skrajnościami. Zmiany
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klimatu były w historii świata i przyczyny były naturalne – nie było wtedy na świecie
człowieka i ta emisja musiała następować w inny sposób.
Andrzej Duda, Prezydent RP

Jak sobie pomyślę, że płacimy za globalne ocieplenie i patrzę za okno, to mnie trafia
szlag.
Andrzej Duda, Prezydent RP, Twitter

Jest wiele innych zjawisk, które powodują emisję dwutlenku węgla – są to choćby
emisję wulkanów.
Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Jesteśmy więc na progu kolejnego, cyklicznego ocieplenia klimatu. Zatem wzrost
temperatur jest być może tylko naturalny. Niewynikający z działań człowieka.
Robert Tekieli, dziennikarz, w felietonie w Gazecie Polskiej

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Mit: To naturalny cykl wzrostu i spadku temperatur
Pakiet negacjonistyczny w Gazecie Polskiej

Jeśli masz wiatrak w pobliżu domu, gratulacje, jego wartość spadła właśnie o 75%. I mówią,
że hałas wiatraków powoduje raka.
Donald Trump, Prezydent USA

K

Każdy (…) powinien się zastanowić, jakim sposobem taka mikroskopijna ilość
dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze 0,04% może wpływać na zmianę klimatu.
Krzysztof Staryk, sędzia Sądu Najwyższego, pisząc swoje zdanie odrębne do uchwały
o Krajowej Radzie Sądownictwa

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2020 roku:
Efekt cieplarniany – jak to działa
Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych: Gazy cieplarniane a widmo promieniowania
Ziemi
Coraz więcej gazów cieplarnianych w atmosferze
Jak działa ziemski klimat?

L

Lansowana w Raporcie IPCC teza dotycząca negatywnego wpływu antropogennego
CO2 na klimat, jest szeroko krytykowana przez naukowców na całym świecie (…).
eksperci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zwycięzcy na Klimatyczna
Bzdurę 2020 roku
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Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2020 roku:
V Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Mit: Natura nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia
Górniczy eksperci PGE GIEK negują zmianę klimatu

Ludzie pytają: o co chodzi z żarówkami? (…) Zostaliśmy zmuszeni do ich używania! Po
pierwsze, światło nie jest dobre. Zawsze wyglądam na pomarańczowego. I wy też! To
światło jest najgorsze.

Co my robimy? Żarówki są uważane za odpad niebezpieczny, a ich światło jest
niedobre. Będziemy je sprzedawać, ale będziemy też sprzedawać zwykłe żarówki.
Ludzie się bardzo z tego cieszą, to wspaniałe.
Donald Trump, Prezydent USA

M

Mamy globalne ocieplenie, ale nie ma konsensusu co do tego, czy człowiek powoduje
to globalne ocieplenie.
Patryk Jaki, polityk

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Zrozumieć kontrowersje wokół zmian klimatu. Część 1. Konsensus naukowy
Ziemia się nagrzewa i wiemy dlaczego
6 raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
97% naukowców uważa, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek? Już nie!

Misie polarne, które miały się taplać w przeręblach, trącają się łokciami i jeden mówi do
drugiego .. ty zobacz .. GLOBALNE OCIPIENIE. Nie ma globalnego ocieplenia, jest
globalne oziębienie i potrwać ma jeszcze ono do końca dekady.
Mariusz Max Kolonko, dziennikarz, dla Superstacji

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Mit: Globalne ocieplenie się skończyło
Anomalie pogodowe, Arktyka i prąd strumieniowy
Rosnąca ilość lodu w Arktyce i kryzysowe spotkanie IPCC

Mitem jest że w świecie nauki panuje konsensus w kwestii zmian klimatycznych (…) co
do wpływu człowieka na ten proces zdania są podzielone.
Dominik Kolorz

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Zrozumieć kontrowersje wokół zmian klimatu. Część 1. Konsensus naukowy
Nowa analiza wykazała liczne błędy w pracach negujących antropogeniczne globalne
ocieplenie
Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia
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My jesteśmy mróweczką, nie mamy żadnego wpływu na naturę.
Cezary łasiczka, w audycji radia TOK FM

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Zmiany stężeń CO2, CH4 I N2O w ostatnich 800 000 lat: Antropocen na sterydach
Zmiany klimatu kiedyś i dziś – w 80 lat do klimatu z czasów dinozaurów?
Tysiące lat zmian poziomu morza
20 faktów o zakwaszeniu oceanów
Nowa analiza wykazała liczne błędy w pracach negujących antropogeniczne globalne
ocieplenie
Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia

My mamy klimat troszeczkę za chłodny, więc (…) jakby ta temperatura podniosła się o
stopień, dwa, nie mówię trzy, bo trzy to w ogóle byłoby dobrze, to by było fajnie.
Tomasz Sommer, dziennikara, w programie Zapraszamy do Trójki

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Ocieplenie klimatu: Budapeszt w Warszawie a Warszawa w Petersburgu
Drzewka pomarańczowe? Raczej susze i grad
Konsekwencje zmian klimatu dla Polski wg Ministerstwa Środowiska

N

Na jakiej podstawie stwierdził Pan, że erupcja wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii
spowodowała więcej emisji niż cała emisja w Unii Europejskiej w ciągu 10 lat?
Przedmiotowa wypowiedź miała na celu podkreślenie faktu, że na zmiany klimatu oraz
poziom emisji CO2 wpływ mają różne czynniki, również te o charakterze
nieantropogenicznym, przy czym te ostatnie w określonych sytuacjach mogą wywierać
bardzo istotny, a niesłusznie niedoceniany wpływ.
Andrzej Piotrowski, w odpowiedzi na interpelację

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Ministerstwo, wulkany i redukcje emisji – kuriozalna odpowiedź na interpelację

Najrozmaitsi ekolodzy, politycy, naukowcy przyczepili się do nieszkodliwego CO2, i cały
wysiłek skierowali w straszenie nas że ten gaz doprowadzi do ocieplenia (…). Może
doprowadzi, może nie, tego żaden naukowiec, ani komputer nie jest jeszcze w stanie
wyliczyć.
profesor Michał Leszczyński, piszący w portalu Studio Opinii pod pseudonimem
Hazelhard

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Nie ma globalnego ocieplenia
Historia naukowa fizyki klimatu, część 2: czuły klimat i niestała stała
Wirtualny klimat
Jak dobrze modele klimatu sprzed lat przewidziały aktualne ocieplenie?

12

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-stezen-co2-ch4-i-n2o-w-ostatnich-800-000-lat-antropocen-na-sterydach-227/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiany-klimatu-kiedys-i-dzis-w-80-lat-do-klimatu-z-czasow-dinozaurow-78/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/tysiace-lat-zmian-poziomu-morza-164/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/20-faktow-o-zakwaszaniu-oceanow-42/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/nowa-analiza-wykazala-liczne-bledy-w-pracach-negujacych-antropogeniczne-globalne-ocieplenie-265/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/nowa-analiza-wykazala-liczne-bledy-w-pracach-negujacych-antropogeniczne-globalne-ocieplenie-265/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nauka-nie-jest-zgodna-w-temacie-globalnego-ocieplenia-7/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ocieplenie-klimatu-budapeszt-w-warszawie-a-warszawa-w-petersburgu-279/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/drzewka-pomaranczowe-raczej-susze-i-grad-310/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/konsekwencje-zmiany-klimatu-dla-polski-wg-ministra-srodowiska-311/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ministerstwo-wulkany-i-redukcje-emisji-kuriozalna-odpowiedz-na-interpelacje-241/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nadmiar-dwutlenku-wegla-nie-powoduje-ocieplania-klimatu-87/
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nie-ma-globalnego-ocieplenia-48/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/historia-naukowa-fizyki-klimatu-czesc-2-czuly-klimat-i-niestala-stala-14/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/wirtualny-klimat-140/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-dobrze-modele-klimatu-sprzed-lat-przewidzialy-aktualne-ocieplenie-258/


Na pewno działania człowieka wpływają (na klimat), ale tak naprawdę na ile to my
chyba nie wiemy, dlatego że jest wiele innych zjawisk (…) które powodują emisję
dwutlenku węgla. To są choćby emisje wulkanów.
Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, w TVP Info

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek

NASA podała informację, że stopnieniu ulegają pierścienie Saturna. Mogą być dwie
odpowiedzi (…). Odpowiedź ekologiczna że na Saturnie jest (…) za dużo elektrowni
(…) i za dużo krów, które produkują gazy cieplarniane, albo odpowiedź
zdroworozsądkowa, że zmiany te wynikają (…) z aktywności Słońca.
Jacek Wilk, polityk, podczas przemówienia w sejmie

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Mit: Globalne ocieplenie jest spowodowane wzrostem aktywności słonecznej

Natomiast kontrowersje – także w środowisku naukowców – dotyczą roli człowieka w
globalnym ociepleniu. Tu zdania, także wśród naukowców, są bardziej podzielone.
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wywiadzie dla Polskiej
Agencji Prasowej

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia
Nowa analiza wykazała liczne błędy w pracach negujących antropogeniczne globalne
ocieplenie
Ziemia się nagrzewa. I wiemy dlaczego

Nawet klimatolodzy nie są do końca zgodni w tym, że jakby dwutlenek węgla, który się
wydziela, ma na pewno (…) zły wpływ na klimat. Tutaj jakby oni się między sobą kłócą.
Otylia Jędrzejczak, kandydatka do Parlamentu Europejskiego, w programie Polityka
przy kawie

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia

Nawet NASA podważała teorię o globalnym ociepleniu i oświadczyła w 2013 roku, że
dwutlenek węgla (…) przyczynia się do ochłodzenia klimatu.
Mariusz Andrzej Urbanke, dla Gazety Polskiej Codziennie

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
The Causes of Climate Change
Mit: CO2 chłodzi atmosferę
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Nasze lasy i nasze zielone uprawy pochłaniają więcej niż emitujemy CO2.
Marek Suski, polityk, zwycięzca plebiscytu na Klimatyczną Bzdurę 2021 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Rola lasów w pochłanianiu CO2 w pytaniach i odpowiedziach
Leśne gospodarstwa węglowe pod lupą: Listek figowy czy realne rozwiązanie?

Nie da się stwierdzić, że Europa, która emituje 8% gazów, zmienia klimat.
Jarosław Kaczyński, w rozmowie z Gazetą Polską

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
6 Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Who has contributed most to global CO2 emissions?

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, co wpływa na zmianę temperatur Ziemi.
Tomasz Wróblewski, publicysta, w swoim vlogu

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Globalne ocieplenie: Wersja dla niewtajemniczonych
Ziemia się nagrzewa. I wiemy dlaczego

Nie ma zgody aby z przyrody robić bóstwo.
Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa, podczas spotkania z przedstawicielami
branży mleczarskiej

Nie mamy wpływu na poziom zawartości CO2 w atmosferze, gdyż natura potrafi choćby
poprzez erupcję jednego czy kilku wulkanów zniweczyć najbardziej ambitne cele
klimatyczne.
Krzysztof Kozik, polityk, dla Niezależnej Gazety Obywatelskiej

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Wulkany odpowiedzialne za wyjątkowo chłodne lata
Volcanic versus anthropogenic carbon dioxide

Nie wiemy, jaka jest skala wpływu człowieka (na klimat), a jaka jest skala innych
czynników, niezależnych od nas
Witold Gadomski, redaktor, w wywiadzie dla Kultury liberalnej, zwycięzca plebiscytu na
Klimatyczną Bzdurę 2019 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
V raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Mit: Wzrost średnich temperatur na świecie wynika z przyczyn naturalnych

Nie wiemy jakie temperatury były 2 miliony lat temu.
Tomasz Teluk, publicysta i politolog, w programie O co chodzi
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Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Paleoklimatologia: O co w tym w ogóle chodzi?

Nie znamy niestety przyczyn zmian klimatu i nie wiemy dlaczego na Ziemi epoki lodowe
występują na przemian z okresami ciepłymi.
Mariusz Agnosiewicz, dziennikarz, na stronie Racjonalista.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Historia naukowa fizyki klimatu, część 2: czuły klimat i niestała stała
Mit: To ocieplenie powoduje wzrost koncentracji CO2 a nie na odwrót

Nigdy nie przyłożę ręki do twierdzenia, że produkcja bydła niszczy klimat.
Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa

Nigdy w atmosferze Ziemi nie było tak mało dwutlenku węgla jak obecnie.
BaldTV

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Szum w eterze – klimatyczna dezinformacja
Zmiany klimatu kiedyś i dziś – w 80 lat do klimatu z czasów dinozaurów?
WMO Greenhouse Gas Bulletin 2019
Carbon Dioxide Pumphandle 2019

Nikt nie wynalazł innej metody zwalczania kornika drukarza, jak tylko wycięcie
zaatakowanych drzew i wywiezienie, zanim ten kornik zacznie fruwać, czyli
przepoczwarzy się z larwy na motyla.
Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Niszczą lasy, niszczą rodzinę, niszczą wieś, niszczą Kościół. Już jest wszystko jasne,
no. I dlatego, Polacy, nie może być pseudoekologów. Nie może być fanatyzmu.
Krowę gwałcą, jak ją doją! No głupie takie to… no ludzie, ratujcie. Że jest gwałt krowy.
Bo krowa to nie wiem co… My się śmiejemy, ale taka ideologia jest. To są te ideologie,
przed którymi ostrzega ks. abp Marek Jędraszewski. Zobaczcie, jaki hejt światowy, jak
go wyzywali. I to są ci politycy. Kogo wy wybieracie? Katolicy, kogo wy wybieracie?
Zacznijcie używać rozumu, tak trochę oleum sobie dolać tutaj.
Tutaj te zwierzątka, nie wiem, ja się nie znam na tym, ale tutaj gdzieś pod Toruniem
były. Przyszli i wypuścili wszystko! Podobno te zwierzęta się wtedy też męczą bardzo,
giną. To jest ekologia? To gorsze od folksdojczów, psia kość!
Ojciec Tadeusz Rydzyk, podczas sympozjum Oblicza ekologii

O

Oczywiście klimat się zmienia, ale nikt nigdy nie udowodnił, że z powodu CO2.
prof. Władysław Mielczarski, podczas zebrania Parlamentarnego Zespołu ds. Złoczewa

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2020 roku:
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Ziemia się nagrzewa. I wiemy dlaczego
Efekt cieplarniany dla średniozaawansowanych: Gazy cieplarniane a widmo promieniowania
Ziemi

Od wielu lat chłopcami do bicia byli ci badacze, którzy zwrócili uwagę na fakt, że
globalne ocieplenie w ciągu kilkunastu ostatnich lat zwolniło tempo (…).
prof. Łukasz Turski, na portalu Wszystko co najważniejsze

Klimatyczna bzdura 2016 roku:
Prawda naukowa według profesora Turskiego
Globalne ocieplenie od 1977 roku niedoszacowane o połowę
Przerwa w ociepleniu klimatu? Bynajmniej
Wulkany: kolejna przyczyna wolniejszego wzrostu temperatur
Ziemia ociepla się szybciej niż myśleliśmy

Ogłaszam wszem wobec i każdemu z osobna, że na terenie Państwa Jarocin nie
występuje zjawisko globalnego ocieplenia.
Zbigniew Walczak, Wójt Gminy Jarocin

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Wójt gminy Jarocin: teoria globalnego ocieplenia to hucpa bez żadnych podstaw naukowych

Ostatnio opublikowane wyniki badań pokazują, że temperatury na świecie przestały
rosnąć od 1994 roku.
Ryszard Bartnik i Anna Hnydiuk-Stefan, pracownicy Politechniki Opolskiej, w
czasopiśmie Energetyka

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Bartnik i Hnydiuk-Stefan w energetyce: Temperatury na świecie przestały rosnąć

P

Piękna zima, jak zapowiadali zwolennicy ocieplenia klimatu. A my poszliśmy na sanki.
Tomasz Rzymkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki

Polska (…) ma największy procent zalesienia w Europie i jako jedyne państwo
zwiększyło od 1990 roku o 2% zalesienie – wszystkie inne zmniejszyły.
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w
Katowicach

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Świat się śmieje, czyli minister Tchórzewski o klimacie
Mit: Polska jest liderem zalesiania
Mit: By zwalczyć globalne ocieplenie wystarczy sadzić więcej drzew
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Po tym przyroście (koncentracji CO2) o 10 ppm w ciągu ostatnich 50 lat powinniśmy
mieć w tej chwili (średnią) temperaturę (na Ziemi) o 10 stopni wyższą.
Krzysztof Karoń, w serwisie wRealu24.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Karoń u Roli

Porozumienie Paryskie to trochę taki bezzębny tygrys. Wszyscy zgadzają się, że nie
należy dopuścić do wzrostu temperatury Ziemi o więcej niż 0,2C, jednak nie wiadomo,
jak to zrobić, kto ma to zrobić, a najważniejsze, kto ma ponieść koszty. Jest ogólna
zgoda, że trzeba redukować emisje różnego rodzaju. Ale jaka musiałaby być ich
redukcja, aby osiągnąć zamierzony cel? Nie wiadomo również czy zachodzące
naturalnie procesy, na Ziemi i w układzie słonecznym, nie spowodują znacznie
silniejszego działania niż polityka klimatyczna i być może w innym kierunku.
prof. Władysław Mielczarski, w wywiadzie opublikowanym przez Biznes Alert

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Mity klimatyczne profesora Mielczarskiego
Porozumienie klimatyczne w Paryżu
V Raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku

Porównując (efekt cieplarniany na Marsie i na Ziemi), możemy dojść do wniosku, że
wkład dwutlenku węgla w ziemski akurat efekt cieplarniany został jednak znacznie
niedoszacowany.
Marcin Adamczyk, w programie O co chodzi

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Efekt cieplarniany na Ziemi, Wenus, Marsie

Prawdą jest, że spalanie paliw kopalnych ma znaczący wpływ na obecność dwutlenku
węgla w atmosferze. Ale wpływ tego zjawiska na klimat jest minimalny, o ile w ogóle
istotny.
profesor Leszek Marks, geolog, w wywiadzie dla Nowej Konfederacji

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Półkula północna się nie ociepla, czyli roztrwoniony kapitał Marksa
Mit: Nadmiar dwutlenku węgla nie powoduje ocieplenia klimatu
Mit: Człowiek odpowiada jedynie za 0,6% efektu cieplarnianego
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Problem pojawia się ze zwierzętami chronionymi. Generalnie większym problemem jest
znalezienie tych, którzy chcieliby prowadzić odstrzał, niż uzyskanie zgody na odstrzał.
Regionalne Zarządy Środowiska wyraziły na przykład zgodę na odstrzał paru tysięcy
bobrów i nikt nie chce na nie polować. Ale zgoda jest. Dlatego uzgodniłem z ministrem
środowiska, że wystąpię do niego… No może nie wystąpię do niego, ale podejmę
decyzję o uznaniu bobra i żubra jako zwierząt jadalnych. I może się okazać, że na
bobry chętni będą, bo nie bardzo wiadomo, co z tym bobrem zrobić, jak się go już
upoluje.
A jeszcze jak sobie ludzie przypomną, że płetwa bobra ma – ponoć – właściwości
afrodyzjaków, to może się okazać, że problem bobrów się niedługo skończy.
Trzeba zacząć regulować populację zwierząt. Jeżeli my tego nie regulujemy, to nie tylko
odstępujemy od tego, co w Księdze Rodzaju pisze – „czyńcie sobie ziemię poddaną”,
ale po prostu dopuszczamy do takiej koncentracji nadmiernej populacji, która szkodzi
rolnictwu.
Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa

Przez 100 lat temperatura na Ziemi podniosła się o 0,18 stopnia, czyli mniej niż wynosi
błąd pomiarowy.
Bogdan Pęk, polityk, w tygodniku Angora

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Global Temperature
Ocieplenie o 1,5 stopnia- specjalny raport IPCC

R

Rąbaliśmy te lasy, wycinaliśmy, a tych lasów mamy coraz więcej. Mamy tę swoją
polską szkołę ekologii i leśnictwa, która polega także na wycinaniu lasu,
gospodarowaniu nim.
Nagłośniona sprawa Doliny Rospudy to było nieporozumienie, światowa opinia została
wprowadzona w błąd. Przez to, że został zmieniony przebieg autostrady w tamtej
okolicy, te tereny są nieużytkowane i niektóre gatunki znikają.
Podobnie zaczęło się dziać z Białowieżą. Przecież gdyby nie było człowieka, to by nie
było Krakowa, a rosłaby w tym miejscu puszcza jak ta Puszcza Białowieska. I gdzie by
się wtedy podział bocian, który żyje blisko ludzkich siedzib?
Jan Szyszko, Minister Środowiska

Relacje między dwutlenkiem węgla a ociepleniem w historii Ziemi nie są wcale
jednoznaczne.
Bronisław Wildstein, w programie O co chodzi

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Mit: To ocieplenie powoduje wzrost koncentracji CO2 a nie na odwrót
Mit: Kiedyś w atmosferze było więcej CO2, wiec teraz nie ma się czym martwić
Zmiany klimatu kiedyś i dziś – w 80 lat do klimatu z czasów dinozaurów?
Klimat dawnych epok: Wielkie Wymieranie
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Rolą samorządu, a nie państwa jest kontrola tego, czy wycinka drzew na prywatnej
posesji jest zgodna z prawem. Własność prywatna jest własnością prywatną. Ludzie nie
tylko wycinają drzewa, ale i je sadzą (…) To jest prawo konstytucyjne, prawo własności,
kto posadził, ma prawo wyciąć i dokładnie wie, co z tym drzewem ma zrobi. Jako
minister środowiska i jako człowiek, który zna się na ekologii, w pełni popieram przepisy
dotyczące wycinki drzew na posesjach.
Jan Szyszko, Minister Środowiska

Rozumiem, że w IX w. to najazd Arabów na Hiszpanię spowodował globalne ocieplenie
bo… ten… konie krzesały kopytami iskry, tak? No bzdura kompletna. Potem było
globalne oziębienie i Bałtyk zamarzał jak Pani wie w XV-XVI wieku. Szwedzi szli na
Polskę przez Bałtyk, a potem w XVIII wieku zaczęło się globalne ocieplenie, które
potrwa jeszcze 200 lat.
Janusz Korwin-Mikke, polityk, w programie Kropka nad i

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Janusz Korwin Mikke: pseudonaukowcy będą siedzieć

S

Są różne teorie naukowe co do wpływu samego dwutlenku węgla – to, że on jest na
świecie i w jakiś sposób wpływa na zmiany klimatu, to większość naukowców się
zgadza, czy główne są czynniki antropogeniczne, pochodzące od człowieka – niektórzy
stawiają znak zapytania.
Michał Woś, Minister Środowiska, podczas konferencji Europejski Zielony Ład a interes
Polski

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2020 roku:
Ziemia się nagrzewa i wiemy dlaczego
Minister Środowiska na uczelni Tadeusza Rydzyka o klimacie i jego ochronie

Serdecznie jej współczuję (Grecie Thunberg). To dziewczę na pewno oszukano, na
pewno to dziewczę chyba nie wiem co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć
dokładne meandry polityki i gospodarki – one się tu nawzajem łączą. I to samo było w
Warszawie niedawno, jechałem na spotkanie do Pałacu Staszica, gdzie nie mogłem się
dostać, gdyż młodzież spontanicznie w wieku kilkunastu lat protestowała przeciwko
temu, że Polska ma węgiel kamienny i go używa, a chyba nie wiedzieli w gruncie
rzeczy, co tak naprawdę mówią.
Jan Szyszko, Minister Środowiska
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Skandalem jest zabieranie zwierząt przez (…) organizacje (prozwierzęce). Ja zgłosiłem
do kolejnej wersji tarczy (antykryzysowej) zakaz tej czynności. Ci przebierańcy
wchodzą, lekceważąc przepisy ochronne, nie tylko w sposób skandaliczny zajmują
zwierzęta – to jest często źródło utrzymania dla tych organizacji (…), ale stwarzają
realne zagrożenie roznoszenia choroby i twierdzą, że ich żadne przepisy nie
obowiązują.
Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa, o obrońcach zwierząt tzw. animalsach,
zajmujących się interwencyjnym odbiorem maltretowanych zwierząt

Ś

Ścierają się dwie koncepcje – jedna, że człowiek ma znaczący wpływ na zmianę
klimatu, ale mamy też grono naukowców, którzy twierdzą, że człowiek, nawet poprzez
emisje gazów cieplarnianych (…) nie ma wpływu na te zmiany (…), bo klimat zawsze
się zmienia.
Paweł Sałek. doradca prezydenta RP

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2021 roku:
Historia naukowa fizyki klimatu, Część 2: Czuły klimat i niestała stała
97% naukowców uważa, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek? Już nie!
Mit: Sceptycy klimatyczni to galileusze naszych czasów

T

To jest pycha (…). Człowiek pyszny może powiedzieć, że ma wpływ na klimat globalny.
Bo skala klimatu globalnego jest tak ogromna, że człowiek (…) nie może mieć roli
dominującej.
dr hab. Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery na Uniwersytecie
Wrocławskim, w audycji Projekt: Nauka w Radiu Wrocław

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Podsumowując podsumowanie – V Raport IPCC
Mit: Ludzie są mało znaczący, by wpłynąć na klimat w skali planety
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia

To nie jest tak, że my powodujemy zmianę klimatu. Zmiany klimatu są niezależne od
działalności ludzkiej. 2% to jest człowiek!
Krzysztof Rozen i prof. Elżbieta Mączyńska, ekonomiści, w audycji EKG radio TOK FM

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Podsumowanie – V raport IPCC
V raport IPCC, podsumowanie dla decydentów po polsku
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia

To przypomina mi sytuację katastrofy w Czarnobylu. Ukrywano to dokąd można było.
Później się nie dało ukryć, bo Wisła zaczęła płynąć pianą.
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Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, na temat awarii
oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie
Transport poprzez atmosferę pyłów oraz gazów między półkulami jest niemożliwy.
Wiktor Kobyliński, w czasopiśmie Najwyższy czas

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Ziemia na obu półkulach ma dwie atmosfery: serio..?

Tym bardziej że przynajmniej część tej tzw. zielonej polityki to szaleństwo, a w innych
przypadkach teorie bez dowodów. Nie da się stwierdzić, że Europa, która emituje 8%
gazów, zmienia klimat. (…) Ceny energii uderzyły w wiele państw Unii z taką siłą, że ich
obywatele po prostu nie zgodzą się na dalsze ich podnoszenie w imię jakichś
nieudowodnionych teorii.
Jarosław Kaczyński, Premier RP

U

Umówiono się teraz w Paryżu, że to na skutek działalności człowieka jest ocieplenie
klimatu, chociaż tak naprawdę, dowodów do końca nie ma.
prof. Janusz Sowa, przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa

Klimatyczna bzdura 2016 roku:
Porozumienie Klimatyczne w Paryżu

Użytkowanie własnych zasobów naturalnych – czyli w przypadku Polski węgla – i
opieranie o te zasoby bezpieczeństwa energetycznego nie stoi tym samym w
sprzeczności z ochroną klimatu i z postępem w dziedzinie ochrony klimatu. Chciałbym
podkreślić jeszcze raz, że w Polsce w sposób ciągły emisja gazów cieplarnianych
spada i polska gospodarka zmniejsza swoją emisyjność, zarazem dynamicznie się
rozwijając.
Andrzej Duda, Prezydent RP, wystąpienie podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego,
zwycięzca plebiscytu na Klimatyczną Bzdurę 2018 roku

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Ocieplenie o 1,5 stopnia – specjalny raport IPPC
Wystąpienie podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego

W

W jednej z rund debaty prezes partii Wolność mówił o walce ze smogiem. – W
Warszawie nie ma żadnego smogu. To jest po prostu wariactwo, próba zmuszenia ludzi
do opalania gazem i elektrycznością, gdzie jest większa akcyza. Ale jak rząd będzie
chciał mi dać na walkę ze smogiem jakieś pieniądze, to ja poproszę zielonych i innych
ekologów i oni na pewno mi jakiś smog znajdą.
Janusz Korwin Mikke, polityk
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W latach 70. XX wieku powszechne było przekonanie o nieuchronności nadejścia
kolejnego zlodowacenia.
Mirosław Rutkowski, geolog, w artykule dla Przeglądu Geologicznego

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Geolog wietrzy spisek
Mit: W latach 70. XX wieku naukowcy przewidywali epokę lodowcową

W okresie małej epoki lodowej ludzie przemieszczali się zimą saniami poprzez
całkowicie zamarznięty Bałtyk.
Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Mit: Globalnego ocieplenia nie ma, bo tak mówi Komitet Nauk Geologicznych
Galop Gisha na oślep

W Stanach Zjednoczonych nie było większego huraganu od wojny secesyjnej.
Agnieszka Stelmach, dziennikarka, w serwisie Polonia Christiana

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Polonia Christiana o zmianie klimatu – radzimy uważać na źródła!
National Hurricane Center – spis 36 huraganów które zasłużyły nie tylko na określenie
większe ale też wyjątkowo niszczycielskie, niż huragan Katrina
NOAA – wykres, z którego odczytać można liczbę większych huraganów, jakie występowały
rok po roku od lat pięćdziesiątych

W sprawie pożarów w Amazonii nie wiem co powiedzieć. Musiałbym pojechać na
miejsce, zobaczyć i dopiero wtedy ocenić i… uwierzyć. Lasy amazońskie są niepalne.
Aby sobie wypalić małe pole trzeba się bardzo napracować.
Wojciech Cejrowski, podróżnik

W stosunku do natury (…) jesteśmy drobną cząstką i nasz wpływ jest minimalny (…).
Wielki wpływ człowieka na to, że może jest pewien nadmiar gazów cieplarnianych (to)
wycinanie lasów.
Janusz Kamiński, w audycji Za, a nawet przeciw w radiowej Trójce

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Mit: Ludzie są zbyt mało znaczący, by wpłynąć na klimat w skali planety
Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
Carbon Budget 2016: wykresy po polsku

W tej chwili większość już uczonych mówi, że globalne ocieplenie, jeśli w ogóle istnieje,
nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka.
Janusz Korwin Mikke, podczas sesji Parlamentu Europejskiego, zwycięzca plebiscytu
na Klimatyczną Bzdurę 2016 roku
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Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2016 roku:
Mit: Nauka nie jest zgodna w temacie globalnego ocieplenia
Mit: Nie ma globalnego ocieplenia

W Wielki Czwartek – gdy piszę te słowa – na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny jest
-6 stopni, a w stolicy Państwa Polskiego co prawda +2 stopnie, ale aura totalnie
zimowa. Cóż, pozostało ryczeć ze śmiechu nad ideą globalnego ocieplenia.
Ryszard Czarnecki, europoseł, we Wprost

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Niezła lipa czyli lipa globalnego ocieplenia wg. europosła Ryszarda Czarneckiego

W wykopywanym w Polsce węglu są odciski roślin tropikalnych, co jest dowodem na to
że mieliśmy znacznie cieplejszy klimat, w naszych szerokościach klimatycznych miliony
lat temu niż obecnie.
dr. hab. Janusz Jarosławski z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN, w
audycji Zdziwienie tygodnia Polskiego Radia 24

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2018 roku:
Zdziwienie tygodnia

Walka z ociepleniem zamieniła się wręcz w religię. (…). Za parę lat okaże się jednak,
że badania, na których oparto te założenia, są nieaktualne.
Krzysztof Rybiński, ekonomista i publicysta

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
Parada nonsensu

Węgiel jest określony jako jeden z głównych wrogów w klimatu. Bez dwutlenku węgla
nie ma życia na świecie. To powinien wiedzieć każdy uczeń szkoły podstawowej.
Jan Szyszko, Minister Środowiska

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego UE zabrania tego, zabrania tamtego.
Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można
kupić tylko żarówkę energooszczędną? Bo UE zakazała. To są problemy, nad którymi
zastanawiają się ludzie
Andrzej Duda, Prezydent RP

Wskaźnika średniej temperatury nikt nie rozumie.
prof. Konrad Świrski, w komentarzu dla CIRE.pl

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2017 roku:
Prof. Konrad Świrski: Nie odchodźmy od węgla. Módlmy się tylko, żeby klimat dał nam żyć
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Wydaje się, że jeszcze nie osiągnęliśmy tych temperatur średniowiecznych.
profesor Leszek Marks, w Radiu Wnet

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2019 roku:
Klimat: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Mit: W średniowieczu było cieplej niż dziś

Wzrost średniej temperatury Ziemi i poziomu dwutlenku węgla w atmosferze jest
wynikiem naturalnych procesów, zachodzących co ok. 25 tys. lat.
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), think tank Leszka Balcerowicza

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2014 roku:
FOR: Wzrost temperatury i poziomu CO2 to naturalny proces zachodzący co 25 tysięcy lat

Z

Z czym katolikowi powinien kojarzyć się ekologizm? Z ateizmem. A przede wszystkim z
seksem, jako totalna erotyzacja wszystkich sfer kultury. W ideologii religijnej wszystkie
drogi prowadzą do seksu.
Ks. prof. Tadeusz Guz

Zadanie dla myślących nastolatków. Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij
protestować.
Zafunduj sobie tournee po Europie i umów na wizytę z kanclerz Niemiec. Niech o tobie
piszą wszystkie znane tytuły i portale. To takie proste. Prawda?
Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty na temat aktywistki Grety Thunberg

Ziemia przetrwała 4,5 mld lat, przechodząc w tym czasie wielokrotnie przez epoki
zlodowacenia i ocieplenia klimatu, a banda megalomanów twierdzi, że my będziemy w
stanie zabić ją w kilka sekund.
Łukasz Bąk, na łamach Gazety Prawnej, w artykule Dieselgate, czyli jak ekolodzy
urządzają nam świat

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Łukasz Bąk: Emisjami CO2 straszą nas nieuki
Mit: Globalne ocieplenie, nawet jeśli będzie, wcale nie będzie takie złe
Koniec Holocenu
Mit: Krowy emitują więcej gazów cieplarnianych niż transport
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Zmiany klimatyczne miały miejsce zawsze w historii naszej planety (…). Źródła tych
zmian biorą się głównie z kosmosu, który – w różny sposób i z niezbyt dobrze
rozumianych przyczyn – wpływa na to co się dzieje na Ziemi.
Jan Winiecki, w felietonie Realizm w obliczu świeckiej religii, Rzeczpospolita

Dlaczego jest to klimatyczna bzdura 2015 roku:
Prof. Winiecki i Panikarstwo klimatyczne, czyli Centrum. im. Adama Smitha znowu nadaje
Mit: Globalne ocieplenie jest powodowane wzrostem aktywności słonecznej
Mit: To ocieplenie powoduje wzrost koncentracji CO2 a nie na odwrót
Mit: Zmiany klimatu są powodowane zmianami prądów morskich
Pauza w ociepleniu a wiatry nad Pacyfikiem
Mit: Wzrost średnich temperatur na świecie wynika z przyczyn naturalnych
Mit: To naturalny cykl wzrostu i spadku temperatury

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca.
Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia
serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się
pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl
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