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,,WIEK KONSEKWENCJI", CZYLI ZMIANY KLIMATU A
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
W czwartek 29 czerwca w warszawskiej Kinotece odbył się pokaz amerykańskiego ﬁlmu ,,The Age of
Consequences” (,,Wiek konsekwencji"). Produkcja opisywała związki między zmianami klimatu a
ogólnoświatowym bezpieczeństwem. Tuż po seansie miała miejsce dyskusja, w której udział brali: dr
Joanna Remiszewska-Michalak, generał Waldemar Skrzypczak i Tomasz Podgajniak, minister
środowiska w rządzie Marka Belki i wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i
Rozproszonej. Panel moderował Piotr Maciążek, redaktor naczelny serwisu Energetyka24.
Dyskusję otworzył generał Skrzypczak, który chwalił merytoryczną warstwę ﬁlmu. ,,Stany
Zjednoczone wykorzystują wiedzę i doświadczenie swoich dowódców m.in. z Afganistanu. Ameryka
myśli o przyszłości, tymczasem w Polsce myśli się raczej o kolejnej kadencji” – stwierdził generał.
Wojskowy mówił tez o migracjach, które powodują m.in. zmiany klimatu. ,,Nie ma takiego muru, który
powstrzyma migrację. Wydaje się, że brak nam wizji i możliwości oceny tego, z czym możemy się
zderzyć za kilkanaście lat. Bardzo ważną rzeczą jest to, że Amerykanie opracowali szczegółowy raport
w tej sprawie. Może warto pomyśleć o powołaniu specjalnego ciała w Polsce, które przygotowałoby
podobny dokument” – powiedział Skrzypczak.
Zobacz także: Zmiany klimatyczne uderzą w bezpieczeństwo Polski. Czas na dokument BBN
[KOMENTARZ]
Film od strony naukowej omówiła Joanna Remiszewska-Michalak, która poruszyła kwestię wpływu
człowieka na zmiany klimatu. ,,Rozwiązanie na problemy klimatyczne jest jedno: przestańmy
emitować gazy cieplarniane. To, co obserwujemy ostatnio, to fakt, że coraz częściej odchodzimy od
nauki, która podkreśla, że globalne ocieplenie postępuje. Zmiany klimatu, które obserwujemy na
przestrzeni ostatnich lat są spowodowane działalnością człowieka, co zostało przez naukowców
potwierdzone” – stwierdziła.
O problemach klimatycznych stojących przed ludzkością mówił też Tomasz Podgajniak. ,,Skala
wyzwań jest olbrzymia, ale jeszcze większa jest nasza małostkowość w ich obliczu. Cykle klimatyczne
zdarzały się w historii wiele razy, ale nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby zmiany zachodziły w ciągu
kilkudziesięciu lat. Jeśli będziemy korumpować międzynarodową zgodę w sprawie walki ze zmianą
klimatu, to doprowadzi nas to prostą drogą do katastrofy. Powinniśmy budować zupełnie inny model
konsumpcji” - powiedział.

