
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 8568 69

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 85www.parafiajawoe.pl

Paliwa kopalne wpłynęły  na rozwój ludzkości. 
1 litr paliwa jest zamiennikiem energii, której sub-
stytutem jest całodzienna praca jednej osoby, yli 
ok. 10kWh. Paliwa kopalniane wpłynęły na zmiany 
ołene w ołeeństwie XIX w. Prawa łowieka, 
prawa dziecka, prawa kobiet to następstwo rewolucji, 
jaką wprowadziły w życiu ludzi paliwa kopalne. 

Na poątku XX w żyło na całym świecie 1,5mld 
ludzi, dzisiaj klasa średnia powodująca 90% emisji 
gazów cieplarnianych liy tyle osób.

Jaką ęść paliw kopalnych alonych w historii 
ludzkości aliliśmy za Twojego życia? Dla osoby uro-
dzonej w 1995 roku za jej życia alono 42% paliw ko-
palnych alonych w historii ludzkości, natomiast dla 
osoby urodzonej w 1942 roku 90% paliw kopalnych 
alonych w historii ludzkości. W 1751 roku głównie 
w Anglii zaęto alać węgiel gdzie wyemitowa-
no  ok. 2 mln ton CO2, do 1800 roku wyemitowano 
7 mln ton CO2 a w 1850 roku 53 mln ton CO2. 
W tym asie do Anglii dołąyła Francja i wschodnie 
wybeże USA. To wpływ rewolucji pemysłowej.  
W 1900 roku wyemitowano 533 mln ton co2 głównie 
już z terenu całej Europy i USA. Rozwój następował 
głównie w krajach silnych, kolonialnych, dyonują-
cych znaną siłą goodarą i militarną. Jedynym 
krajem, którego rozwój nastąpił w innych ęściach 
świata, była Japonia. Rewolucja pemysłowa wy-
magała wyzwolenia od wpływów arystokracji i jej 
interesów dlatego np. w Rosji i Austro-Węgech 
elity blokowały rozwój goodary. W krajach an-
glosaskich i Europie kwitł kapitalizm, ołeeństwo 
zyskiwało nowe prawa, twoyła się klasa średnia. 
W 1950 wyemitowano 1580 mln ton CO2 też jesze 
głównie w Europie i USA. W 2000 roku wyemito-
wano 6555 mln ton CO2 a do Europy i USA dołąyły 
Chiny i Indie. Do 2008 roku wyemitowano 8279 mln 
ton CO2.

Od połowy XXw rośnie poziom emisji CO2 z a-
lania ropy, gazu i węgla w tej chwili wynosi około 
400 jednostek CO2 na milion jednostek powieta. 
Wzrosło ono z poziomu 280 jednostek w asie ped-
industrialnym.

Globalne ocieplenie to temat ęsto pewijający 
się w wiadomościach. Niektóy twierdzą, że jest to 
zjawisko cykline związane z aktywnością słońca. 
Zakłada się zmienność klimatu, argumentując, że kie-
dyś był tu lodowiec. Badania lodu wykazują znany 
wzrost emisji dwutlenku węgla po wynalezienia 
maszyny parowej. Emisja dwutlenku węgla wytwo-
onego pez ludzi i cywilizację to około 5% ogólnej 
emisji. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Międzyądowy Zeół ds. Zmian Klimatu, w skrócie 
IPCC) stwierdza w swoich rapoach, że źródłem ocie-
plenia klimatu są głównie emisje dwutlenku węgla, 
uwalniane pez ludzi i będą one źródłem dużych 
kłopotów. Żadna szanowana instytucja naukowa 
o międzynarodowej renomie w swym oficjalnym 
stanowisku nie oduca wniosków IPCC; ostatnią 
taką organizacją było Amerykańskie Stowayszenie  
Geologów Naukowych, które w 2007 roku zmieniło 
swoje oświadenie z 1999r., oducające prawdo-
podobieństwo wpływu ludzi na obecną zmianę 
klimatu, zastępując je brakiem opinii w tej kwestii. 
Źródła energii pochodzące z kopalin uwalniają nagro-
madzone pez tysiące lat zasoby dwutlenku węgla.  
Globalne ocieplenie jest ęsto zamiennie stosowane  
z słowem efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany jest 
wbrew pozorom naturalnym zjawiskiem, które gwa-
rantuje nam peżycie i w funkcjonowaniu jego me-
chanizmu biee udział  para wodna 70%, dwutlenek 
węgla 20%, inne gazy 10%. Poziom dwutlenku węgla 
w atmosfee rośnie wraz z wzrostem poziomu wy-
lesiania, sadzenie lasów powoduje tylko ęściowe 
wchłonięcie dwutlenku węgla. Powrót do stanu zale-
sienia takiego jak np. za asów panowania Mieszka 
I tylko ęściowo owodowałby wyciągnięcie dwu-
tlenku węgla z atmosfery o około 50 jednostek CO2 
py obecnym poziomie 400 jednostek CO2. Wzrost 
temperatury powoduje zmniejszenie możliwości 
wchłaniania dwutlenku węgla pez oceany – cie 
wraz z wzrostem temperatury słabiej rozpusza gaz. 

Bezpieny wzrost temperatury to 2 stopnie Cel-
sjusza, ale i to może owodować wzrost poziomu 
mó i oceanów o 2 m. Chociaż są szacunki że lądolód 
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Antarktydy pekroył punkt krytyny topnienia 
i wzrost mó i oceanów o 5 m jest już pesądzony.

Strefa umiarkowana jest najbardziej koystna dla 
rozwoju ekonomingo. Temperatura zapewniająca 
dobry rozwój goodary to średnio 13oC. Wzrost 
temperatury owoduje migrację ludności ze stref 
gdzie będzie za ciepło do normalnego funkcjonowa-
nia.

Dwutlenek węgla jest pochłaniany pez oceany, 
rośliny w tak zwanym szybkim cyklu węglowym. 
Emisja z naszej cywilizacji wynosi około 5% emisji 
naturalnej CO2. Niestety, nie uestniy ona w szyb-
kim cyklu węglowym, powodując nasilający się efekt 
cieplarniany. W funkcjonowaniu efektu cieplarnia-
nego uestniy głównie para wodna, ale bardzo 
ważnym regulatorem jest dwutlenek węgla. 

Aekty biologine globalnego ocieplenia:
• Nadmierne zakwaszenie oceanów pyynia się 

do wymierania gatunków potebujących odynu 
zasadowego wody. Nadmierne zakwaszenie niszy 
rafy koralowe, które pez wielu biologów morskich 
zostały już skazane na zagładę

• Ocieplające się oceany mogą wyzwolić tzw. hy-
drat metanowy. Zalega on na dnie oceanów i jest sta-
bilny w niskiej temperatue pod dużym ciśnieniem. 

• Zmiana siedlisk zwieąt i roślin. W Polsce już 
obserwujemy zamieranie świerków. Stanowi to duży 
problem, ponieważ sztune nasadzenia to zazwyaj 
monokultury, bardzo podatne na atak szkodników, 
warunków atmosferynych itp. 

• Brak pystosowania się rodzimych gatunków 
do nowych warunków - takim pykładem może być 
zmiana umaszenia kuny leśnej na maskujące kolory 
zimowe. W bezśnieżną ciepłą zimę takie zwieę jest 
dodatkowo narażone ze względu na białe futro od-
znaające się na tle zielonego podłoża.

• Wzrost dwutlenku węgla w atmosfee może 
narazić nas ludzi na efekt nadmiernego zakwaszenia 
organizmu, uniemożliwi nam to normalne funkcjo-
nowanie

• Podniesienie się poziomu mó i oceanów py 
wzroście temperatury o 2oC wyniesie około 2 m. 

• Wzrost gwaowności zjawisk atmosferynych.
• Szacuje się, że w ciągu roku w Polsce umiera na 

skutek alania paliw kopalnych ok. 40000 osób, 
głównie na choroby układu krążenia, nowotwory, 
astmę.

Aekty etyne globalnego ocieplenia:
• Czy możemy pozwolić na wymieranie roślin 

i zwieąt w imię naszego komfou?
• Czy możemy brać odpowiedzialność za py-

szłość następnych pokoleń - „nie odziedziyliśmy 
środowiska od naszych rodziców, pożyyliśmy je od 
naszych dzieci”

• Czy możemy narażać nasz świat na bardzo nie-
bezpiene ekerymenty z klimatem?

• Czy możemy tolerować śmierć 40.000 osób 
w naszym kraju na skutek alania węgla? 

• Czy jesteśmy gotowi pyjąć uchodźców, ucie-
kinierów z krajów i regionów, w których życie nie 
będzie możliwe? Obecna fala uchodźców z Syrii to 
tylko pedsmak wielkich migracji ludności, jakie 
mogą zaistnieć na skutek ocieplania się klimatu. Sy-
ria jest doskonałym pykładem kraju, gdzie nałoży-
ły się w jednym asie dwie katastrofy: goodara 
owodowana wyerpaniem się źródeł ropy na te-
renie Syrii i upadkiem goodarki, a z drugiej strony 
wielkiej suszy, która owodowała głód i zamieszki. 
Problem, jaki wystąpił w Syrii, był do pewidzenia 
i powstawały scenariusze takiego rozwoju zdaeń. 
Niestety, nasze władze krajowe, władze Unii Euro-
pejskiej, władze wielkich mocarstw nie pygotowały 
się do tego i skazały miliony ludzi na utratę dorobku 
życia, zdrowia, rodziny, godności i życia. Czy to my, 
jako wyborcy nie jesteśmy za to odpowiedzialni? Czy 
to nie my wybieramy polityków, których horyzont 
myślowy to następny sondaż i wygrana w najbliż-
szych wyborach? Czy to nie ostatnio słyszeliśmy 
w mediach o tym że nasz kraj musi stać na węglu?

• Czy gotowi jesteśmy na rewolucję? Rewolucję 
w naszym życiu? A taka musi nastąpić, żeby zaty-
mać globalne ocieplenie na poziomie 2oC do połowy 
naszego wieku. Polegać musi na odchodzeniu od 
węgla jako głównego paliwa zasilającego naszą go-
odarkę. Teba zmianić filozofię zaądzania energią. 
Bezpłatny trano miejski. Oto pykład: biorąc pod 
uwagę ilość głównego ynnika napędowego rolnic-
twa po II wojnie światowej – koni, obszar, jaki mu-
siał być obsiany (owsem ok. 4 mln hektarów) dzisiaj 
zapewniłby jako źródło biogazu zaokojenie nasze-
go zapotebowania na gaz z naddatkiem.

• Zaokojenie naszego zapotebowania na 
energię odnawialną bez zmiany kilku naszych py-
zwyajeń jest trudne. Natomiast takie zmiany jak 
wymiana żarówek na ledowe, zmiana systemów 
tranoowych, zmiana budownictwa na bardziej 
energooszędne pozwoli zmniejszyć 
zapotebowanie na energię do po-
ziomu który może zostać zaokojony 
pez odnawialne źródła energii. 

Tomasz Wróbel

„Dopóki łowiek nie obejmie wółuciem 
wszystkich żywych stwoeń, dopóty on sam nie 
będzie mógł żyć w pokoju.” 

Albe Schwitzer


