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Opracowanie: Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

TEMAT ZAJĘĆ: „RZETELNIK KLIMATYCZNY 
– JAK RZETELNIE INFORMOWAĆ 
O KLIMACIE?
KRÓTKI OPIS SCENARIUSZA:

Scenariusz na godzinę wychowawczą, zajęcia przedmiotowe lub zajęcia pozalekcyjne, który ma na 
celu zapoznanie uczniów i uczennic z założeniami i celami projektu „1Planet4All – Razem dla klima-
tu!” i wyłonienie grupy lub grup osób chętnych do udziału w projekcie.

1. Rozpocznij zajęcia od krótkiego przedstawienia celu i założeń projektu „1Planet4All – Razem 
dla klimatu!” oraz powiedz, że po tych zajęciach uczniowie i uczennice będą mogli zdecydo-
wać, czy chcą wziąć w nim udział (załącznik nr 1).

Warto wcześniej przygotować przestrzeń, w której odbędą się zajęcia. Praca z heksami edu-
kacyjnymi jest formą rozmowy, dlatego dobrze jest połączyć stoliki lekcyjne tak, aby utwo-
rzyły duży, kwadratowy stół, przy którym zmieszczą się wszystkie osoby biorące udział 
w zajęciach. Można także ustawić stoliki wzdłuż ścian sali i zorganizować pracę na pod-
łodze, w środkowej części pomieszczenia. W tym wariancie uczniowie i uczennice siedzą 
na krzesłach ustawionych w kręgu. Za plecami mają stoliki, z których mogą w każdej chwili 

Czas trwania:
 ▶ 90 min (jeden dwugodzinny 
blok zajęć lub dwie lekcje po 
45 min)  

Poziom nauczania:
 ▶ szkoły ponadpodstawowe 

Pytania kluczowe: 
 ▶ W jaki sposób odróżnić 
prawdziwe informacje 
dotyczące zmiany klimatu 
od tzw. fake newsów? (lekcja 
pierwsza)

 ▶ Kogo i w jaki sposób 
będziemy rzetelnie 
informować o zmianie 
klimatu? (lekcja druga)

Cele zajęć:
 ▶ dowiesz się, czym 
są klimatyczne fake 
newsy i w jaki sposób je 
rozpoznawać

 ▶ ocenisz źródła informacji, 
z których korzystasz

 ▶ poznasz metody pracy 
dziennikarzy i dziennikarek

 ▶ poznasz cele programu 
i ustalisz swoje cele 
w programie

 ▶ uzgodnisz z kolegami 
i koleżankami zasady 
współpracy w zespole oraz 
je sformalizujesz w postaci 
kontraktu

 ▶ określisz swoją rolę i zadania 
w szkolnej redakcji poznasz 
swoje osobiste predyspozycje 
(opcjonalnie) 

Związek z podstawą 
programową:

 ▶ https://bit.ly/PodstProgr4ALL

Kompetencje kluczowe 
(zgodnie z Zaleceniem Rady 
Unii Europejskiej z dnia 
22 maja 2018 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez 
całe życie oraz Zintegrowaną 
Strategią Umiejętności 2030 
opracowaną przez MEN)

W szczególności rozwijanie 
kompetencji:

 ▶ w zakresie rozumienia 
i tworzenia informacji

 ▶ cyfrowych
 ▶ osobistych, społecznych 
i w zakresie umiejętności 
uczenia się

 ▶ obywatelskich
 ▶ w zakresie 
przedsiębiorczości

Metody:
 ▶ projekt edukacyjny 
z elementami Design 
thinking

Formy pracy:
 ▶ praca indywidualna
 ▶ praca w grupach

Środki dydaktyczne 
i materiały:

 ▶ heksy edukacyjne
 ▶ smartfony, tablety, 
komputery z dostępem do 
Internetu,

 ▶ tablica multimedialna lub 
zestaw do wyświetlania 
obrazów (komputer, 
rzutnik multimedialny, 
ekran)

 ▶ załączniki
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korzystać, np. do pisania. Ćwiczenie lepiej przeprowadzić w liczniejszych zespołach. Gdy 
klasa liczy do 20 osób, można ten element lekcji przeprowadzić bez podziału na mniejsze 
zespoły, gdy jest liczniejsza, warto rozważyć podział na 2–3 mniej liczne zespoły. W pracy 
z wykorzystaniem heksów edukacyjnych jest ważne, aby wszystkie osoby miały możliwość 
obserwowania zmieniającego się w trakcie wspólnej pracy układu heksów. Podczas pracy 
w mniejszych zespołach najlepiej sprawdza się segmentowy układ stolików, natomiast pod-
czas pracy w jednym, większym zespole – wyspa.

2. Omów zasady pracy z heksami i upewnij się, że wszyscy dobrze je zrozumieli. Następnie roz-
daj uczniom i uczennicom po jednym kartoniku, a resztę pozostaw na stole, aby każda osoba 
mogła swobodnie dobrać tyle heksów, ile będzie potrzebowała. Rozpocznij ćwiczenie, ukła-
dając na środku stołu (podłogi) pierwszy kartonik z hasłem ZMIANA KLIMATU. Poproś, aby 
uczestnicy i uczestniczki zajęć napisali na heksach swoje skojarzenia z hasłem „zmiana klima-
tu”. Gdy wszyscy skończą zapisywać swoje skojarzenia, zaproś pierwszą osobę do dołożenia 
jednego heksa ze skojarzeniem do heksa leżącego na stole oraz wyjaśnienie, w miarę możli-
wości, źródła tego skojarzenia. Następnie kolejne osoby dokładają swoje heksy, każdorazo-
wo wskazując związek swojego skojarzenia ze skojarzeniami, do których przylega położony 
właśnie heks.

Ćwiczenie z heksami umożliwia osobie prowadzącej zajęcia wstępną ocenę, co uczniowie 
i uczennice wiedzą o zmianie klimatu, jak głęboka jest to wiedza i skąd pochodzi. Dzięki 
temu nauczyciel, nauczycielka może dostosować dalszą część zajęć do sytuacji edukacyjnej 
konkretnej grupy osób.

3. Po zakończeniu ćwiczenia z heksami poproś młodzież o krótką analizę powstałego układu 
(mapy) skojarzeń.

 ▶ Przykładowe pytania, które możesz zadać, zachęcając uczestników i uczestniczki zajęć 
do analizy:

 ▶ Co możecie powiedzieć o wyniku waszej pracy?
 ▶ Czy coś was zdziwiło i/lub zaskoczyło? Co? Dlaczego?
 ▶ Czy dostrzegacie jakieś prawidłowości w waszych skojarzeniach? Jakie? 

4. Podczas analizy mapy skojarzeń, w szczególności wskazywania podstaw skojarzeń, przy-
puszczalnie zostaną wspomniane różne źródła informacji, a wśród nich Internet. Zapytaj, czy 
zapoznając się z informacjami związanymi ze zmianą klimatu, uczniowie i uczennice zastana-
wiają się nad ich prawdziwością. Poproś o wyjaśnienie terminu „fake news”. Możesz wykorzy-
stać informacje z załączników nr 3 i 4.

5. Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że ilość docierających do nas informacji gwałtownie wzrasta, 
głównie z powodu ich dostępności (Internet) oraz tego, że obecnie każda osoba może być nie 
tylko odbiorcą informacji, ale także ich twórcą. Zalew informacji powoduje, że ocena ich wia-
rygodności staje się coraz trudniejsza. Z pomocą przychodzą nam różne narzędzia służące do 
oceny prawdziwości informacji. Jednym z nich jest test CRAPP. Wyświetl i omów test CRAPP 
(załącznik nr 5).

6. Poproś uczniów i uczennice o dobranie się w cztero-, pięcioosobowe zespoły. Niech każdy ze-
spół ustali, kto będzie jego liderem lub liderką. Ta osoba będzie dbać o rzetelne wykonanie za-
dania, pilnować czasu oraz zwracać uwagę, by każdy członek i członkini zespołu mogli przed-
stawić swoje zdanie na temat omawianych zagadnień. Liderzy i liderki zespołów wybierają lub 
losują jedną–dwie informacje (załącznik nr 6), które poddają ocenie z wykorzystaniem testu 
CRAPP (załącznik nr 5). Podsumowanie wyników może ułatwić wpisanie ich do tabeli w karcie 
pracy (załącznik nr 7).

7. Poproś liderów i liderki poszczególnych zespołów o krótkie przedstawienie oceny wiarygod-
ności analizowanego materiału. Udostępnij uczniom i uczennicom wersję elektroniczną mate-
riałów z załącznika nr 7, np. na wspólnym dysku Google. Uczestnicy i uczestniczki zajęć mogą 
w formie notatki z lekcji zapisać wyniki pracy wszystkich zespołów, po zajęciach samodzielnie 
dokonać oceny prawdziwości materiałów, a następnie porównać ją z oceną koleżanek i kole-
gów.

Podczas realizacji zajęć w postaci dwóch odrębnych jednostek lekcyjnych punkt 7 stano-
wi podsumowanie pierwszej lekcji. Wówczas drugą lekcję można przeprowadzić już tylko 
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z osobami, które będą brały udział w realizacji projektu. Jeśli zajęcia będą realizowane 
w postaci bloku przedmiotowego trwającego 90 minut, punkt 7 stanowi kontynuację pracy 
właściwej.

8. Przypomnij uczniom i uczennicom, że udział w projekcie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” 
jest związany z założeniem i prowadzeniem szkolnej redakcji metodą projektu uczniowskiego. 
Zaproś ich do dyskusji o tym, jaki będzie cel ich projektu, jaką formą dziennikarską chcieliby 
się zająć i dla kogo chcieliby opracować materiał dziennikarski. Pomocne informacje znaj-
dziesz w Przewodniku po redakcjach szkolnych. 

Zaproponuj udokumentowanie wyników pracy poprzez przedstawienie ich w postaci graficz-
nej na szarym papierze pakowym w kilku krokach (schemat organizacyjny przedstawiony na 
papierze lub w dowolnym programie komputerowym, np. Power Point, rysunek, sketchnotka, 
mapa skojarzeń itp.).

A.	 Określenie	celu.

Poproś uczniów i uczennice o precyzyjne sformułowanie celu działalności redakcji szkolnej. 
Przypomnij cele programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” (załącznik nr 1). Mogą też wy-
znaczyć kilka pomniejszych celów do zrealizowania.

W wykonaniu tego zadania mogą pomóc odpowiedzi na następujące pytania:

 ▶ Po co i dlaczego piszecie dany tekst/tworzycie film?
 ▶ Co chcecie zrobić na rzecz klimatu?
 ▶ Czego chcecie się dowiedzieć?
 ▶ Co chcecie przekazać?
 ▶ Jak wasz cel jest powiązany z celami programu „1Planet4All – Razem dla klimatu”?
 ▶ Jak chcecie wpłynąć na społeczność szkolną lub lokalną?
 ▶ Jakie są wasze motywacje? 
 ▶ Co umiecie i możecie wnieść do projektu? 
 ▶ Po czym poznacie, że redakcja zrealizowała swoją misję (osiągnęła założony cel)?  

B.	 Ustalenie	odbiorcy

Kolejny krok to ustalenie odbiorcy waszych działań. Uczniowie i uczennice wiedzą już, że mają 
kierować swoje działania do społeczności szkolnej i/lub lokalnej, ale są im potrzebne dokład-
niejsze ustalenia, aby łatwiej było im zaplanować działania i zrealizować cele.

 ▶ Kim jest odbiorca? 
 ▶ W jakim jest wieku?
 ▶ Co go interesuje?
 ▶ Z jakich mediów najczęściej pozyskuje informacje?
 ▶ Jaka jest jego wiedza na temat zmiany klimatu?
 ▶ Czy widzi potrzebę podejmowania działań powstrzymujących zmianę klimatu?
 ▶ Co chcecie przekazać swojemu odbiorcy?
 ▶ Jakiej zmiany u odbiorcy oczekujecie? Po czym poznacie, że ta zmiana zaszła?

 
C.	 Planowanie	projektu	–	zawiązanie	grupy	i	założenie	redakcji	szkolnej

Projekt młodzieżowy jest zespołowym działaniem koncentrującym się na wybranym proble-
mie, który grupa młodzieżowa będzie się starała wspólnie rozwiązać. W poprzednim kroku 
wyznaczyliście cel  i odbiorcę działań. Teraz zaplanujcie działania, odpowiadając na pytania:

 ▶ Ile czasu jesteście w stanie na to poświęcić?
 ▶ Jak i gdzie będziecie się spotykać?
 ▶ W jakich miesiącach i dniach będziecie pracować?

Przekaż uczniom i uczennicom, że dobry projekt ma swoje kryteria sukcesu. Kryteria 
sukcesu, które są dla nich wyznacznikiem, znajdą  w Przewodniku po redakcjach szkolnych.
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D.	 Określenie	tematu	i	formy	

Zachęć uczniów i uczennice do zastanowienia się nad formą dziennikarską, jaką redakcja 
szkolna chce wykorzystać do pracy. Zaznacz, że forma powinna być dopasowana do potrzeb 
odbiorcy (podpunkt A). Poproś, aby swoje pomysły zapisali na karteczkach recyklingowych 
zgodnie z zasadą 1 karteczka = 1 pomysł. Karteczki z pomysłami umieść w widocznym dla 
wszystkich miejscu, np. na tablicy. 

Poproś przedstawicieli lub przedstawicielki poszczególnych grup, aby zaprezentowali wyniki 
pracy. Zadbaj, aby je wyeksponować, np. wywiesić plakaty w widocznym dla wszystkich miej-
scu. Zachęć młodzież, aby zapoznała się ze wszystkimi pomysłami i przedyskutowała ich przy-
datność i możliwość wykorzystania w pracy nad projektem. Moderuj ten etap pracy, zachęca-
jąc do wybrania takiego pomysłu/rozwiązania, w którego realizację uczniowie i uczennice są 
gotowi się zaangażować i mają do tego odpowiednie środki. Dokonanie wyboru kończy etap 
opracowywania pomysłów.

Młodzież może mieć różnorodne propozycje swojego projektu, np. prowadzenie bloga, ga-
zety internetowej, grupy w mediach społecznościowych, strony internetowej poświęconej 
tematyce zmiany klimatu, telewizji internetowej, radia internetowego, opracowanie komik-
su, nakręcenie filmu, przeprowadzenie wywiadów, cykle reportaży itp. Poszczególne etapy 
opisane w punktach A–D mogą być wielokrotnie powtarzane. 

Ten etap pracy w projekcie rozwija kreatywność i inicjatywność uczniów i uczennic, dlatego 
jest niezwykle ważne, by nauczyciel, nauczycielka się wycofali i przyjęli rolę obserwatora, 
obserwatorki procesu opracowywania pomysłów i ich realizacji, a w razie potrzeby – roli 
facylitatora, facylitatorki. Nauczyciel, nauczycielka swoją postawą powinni wspierać pro-
ces opracowywania pomysłów. Podpowiadanie, dzielenie się własnymi refleksjami nawet 
w najlepszej wierze może mieć negatywny wpływ na tę część pracy, a w konsekwencji na 
przebieg i efekty całego projektu. Rolą nauczyciela, nauczycielki jest wspieranie, nawet wte-
dy, gdy sami podjęliby zupełnie inne działania. Zachęcamy do przyjęcia takiej roli w czasie 
trwania całego projektu, a przede wszystkim podczas tworzenia przez uczniów i uczennice 
materiałów dziennikarskich.

Rekomendujemy wsparcie takich pomysłów, których realizacja będzie energooszczędna 
i przyjazna dla środowiska. Radzimy zrezygnowanie z biuletynów, ulotek, gazetek papiero-
wych z uwagi na duże koszty środowiskowe i krótką dostępność informacyjną (zużycie pa-
pieru, tonera i energii na druk, przeczytane stają się odpadem). Przy okazji zachęcamy do 
poruszenia z młodzieżą następujących zagadnień: Skąd się bierze papier? Jak wpływa na 
klimat stale rosnące zużycie papieru? W jaki sposób produkcja papieru oddziałuje na klimat?

9. Poproś uczniów i uczennice, aby indywidualnie się zastanowili, co mogą wnieść do pracy re-
dakcji szkolnej i jaki może być ich cel indywidualny powiązany z projektem. Może to być:

 ▶ poszerzenie wiedzy na temat zmiany klimatu, np. przeczytanie trzech rzetelnych 
książek dotyczących zmiany klimatu (propozycje książek można znaleźć w Biblioteczce 
klimatycznej),

 ▶ zmiana postaw, np. niejedzenie mięsa w jeden wybrany dzień w tygodniu (proponujemy 
skorzystanie z Kalendarza wyzwań), 

 ▶ działanie, np. przeprowadzenie w klasie prezentacji na temat zmiany klimatu (można 
skorzystać z gotowych prezentacji). 

Poproś uczestników i uczestniczki zajęć o zapisanie sobie celów i założeń w zeszycie. Przypo-
mnij, że te cele mogą zapisać w Celowniku.

10. Gdy uczniowie i uczennice wyznaczą własne cele i wskażą swoje mocne strony, zaproponuj, 
by dokonali podziału zadań w redakcji i ustalili harmonogram pracy. Poproś ich o wypełnienie  
karty pracy  nr 2 (załącznik nr 7).  Karta stanie się wizytówką redakcji, do której członkowie 
i członkinie będą mogli wrócić, aby przypomnieć sobie założony cel i zadania poszczególnych 
osób. Zachęć poszczególne redakcje szkolne (odrębne redakcje lub działy jednej redakcji szkol-
nej) do ustalenia podstawowych zasad współpracy i spisania ich w formie kontraktu. Zapo-
wiedz, że kolejne ustalenia redakcja powinna poczynić na drugim spotkaniu z pomocą kolejnych 
kroków opisanych w Przewodniku po redakcjach szkolnych, i zaproś do ustalenia czasu i miejsca 
przyszłego spotkania. Zachęć uczniów i uczennice do spotykania się w szkolnej bibliotece. 
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11. Poinformuj uczniów i uczennice, że pod koniec programu „1Planet4All - Razem dla klima-
tu!” czeka ich podsumowanie pracy redakcji. Aby ułatwić podsumowanie, zaproś członków 
i członkinie redakcji do wypełniania w trakcie pracy Celownika dołączonego do Przewodnika 
po redakcjach szkolnych oraz korzystania z kryteriów sukcesu opisanych w tym przewodniku. 
Wyświetl najważniejsze pytania, na które będą musieli odpowiedzieć podczas podsumowa-
nia, i zaproś do tego, by co jakiś czas wspólnie się nad nimi zastanowili i zapisali swoje reflek-
sje, które przydadzą się na spotkaniu podsumowującym:

1) Co jeszcze możecie zrobić, aby osiągnąć cel?
2) Jakie korzyści z projektu czerpią wasi rówieśnicy, rówieśniczki, nauczyciele, 
nauczycielki, rodzice?
3) Jaki jest wpływ projektu na szkołę?
4) Jaki jest wpływ projektu na społeczność lokalną?
5) Jak oceniasz wpływ projektu na działania związane z ochroną klimatu? 

Zwróć uwagę, że prowadzenie redakcji szkolnej jest procesem, podczas którego młodzież na-
będzie nowych umiejętności (np. umiejętność pracy w grupie i krytycznej analizy informacji). 
Osiągnięcie założonego celu jest ważne, ale równie ważny jest cały proces, który prowadzi do 
celu. W śledzeniu postępów w pracy pomoże uczestnikom i uczestniczkom programu Celow-
nik, przypominający o celach projektu i celach, które sami sobie założą.

12. Pogratuluj uczniom i uczennicom wykonanej pracy i utworzenia szkolnej redakcji (jednej lub 
kilku). Zapowiedz, że na kolejnym spotkaniu zaplanujecie konkretne działania, ustalicie har-
monogram i podział zadań. Do pracy będziecie używać Przewodnika po redakcjach szkolnych. 
Na koniec zachęć do  wykonania po lekcjach  testu osobowości (https://www.16personalities.
com/pl/darmowy-test-osobowosci) oraz zapoznania się z wymaganiami, jakim powinni spro-
stać członkowie i członkinie redakcji szkolnej poprzez analizę Mapy Karier (https://mapaka-
rier.org). Takie spojrzenie w głąb własnych możliwości może pomóc w znalezieniu swojego 
miejsca w projekcie oraz wskazać drogę do realizacji celów.

Wykonanie testu osobowości i analiza wymagań dla wybranych zawodów z Mapy Karier 
zwykle jest atrakcyjnym zadaniem dla uczniów i uczennic, dlatego może skupić ich uwagę 
na dłuższy czas.

Załączniki:
Załącznik  nr 1 – Materiał pomocniczy: Założenia projektu
Załącznik  nr 2 –  Materiał pomocniczy: Instrukcja pracy z heksami edukacyjnymi
Załącznik nr 3 – Materiał pomocniczy: Fake newsy
Załącznik nr 4 – Materiał pomocniczy: 10 wskazówek jak czytać, żeby nie dać się oszukać
Załącznik nr 5 – Materiał pomocniczy: Test CRAPP
Załącznik nr 6 – Materiał pomocniczy: Materiały dziennikarskie do analizy pod kątem ich rzetelności
Załącznik nr 7 – Karta pracy nr 1: Ocena informacji 
Załącznik nr 8 – Karta pracy nr 2: Wizytówka redakcji
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na zielono, kursyw<0105> i doda<0107> link: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
https://mapakarier.org
https://mapakarier.org
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 – MATERIAŁ POMOCNICZY

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 
Tworząc redakcję szkolną, uczestniczycie w międzynarodowym programie „1Planet4All”. Jego celem jest budowanie klimatycznie 
świadomych społeczeństw. Są to takie społeczeństwa, które wiedzą, jakie są skutki zmiany klimatu, oraz potrafią i chcą działać 
na rzecz ochrony klimatu. Na świecie są osoby i grupy, które działają na rzecz klimatu na poziomie lokalnym i globalnym. Również 
w Polsce to zagadnienie jest coraz bardziej obecny w mediach i edukacji oraz coraz częściej dyskutowany w różnych kręgach. 
Osoby angażujące się w program – nauczyciele, nauczycielki, młodzież – stają się częścią tej świadomej społeczności. 

W „1Planet4All – Razem dla klimatu!” założycie własną klimatyczną redakcję szkolną i jako dziennikarze i dziennikarki zostaniecie 
ambasadorami działań na rzecz klimatu. Zapoznacie się z obecną sytuacją klimatyczną w Polsce i na świecie, co przyczyni się 
do poszerzenia Waszych kompetencji, wiedzy i możliwości. Będziecie działać na rzecz swoich rodzin, kolegów i koleżanek, 
społeczności szkolnych i lokalnych, zajmując się sprawami ważnymi dla każdego człowieka. W ten sposób będziecie tworzyć 
świadomą klimatycznie społeczność wiedzącą, co może zrobić, by chronić naszą planetę, i zmotywowaną do działania.

ZAŁĄCZNIK  NR 2 – MATERIAŁ POMOCNICZY

INSTRUKCJA 
PRACY Z HEKSAMI 
EDUKACYJNYMI 

 
Heksy to sześciokątne kartoniki, które należy układać w taki sposób, aby stykały się ze sobą co najmniej jednym bokiem, tworząc 
strukturę przypominającą plaster miodu. Na heksach można pisać specjalnym, dołączonym do zestawu, pisakiem. Osoby zapisują 
na heksach skojarzenia związane z tematem ćwiczenia według zasady: jeden heks – jedno skojarzenie. Nauczyciel pisze na 
jednym heksie hasło/temat, wokół którego będzie budowana skojarzeń, i kładzie go na środku. Uczniowie i uczennice pojedynczo 
dokładają po jednym swoim heksie do już położonych heksów. Osoba układająca swój heks powinna przedstawić związek swojego 
skojarzenia z tymi widniejącymi na heksach, do których został dołożony.

Uczniowie i uczennice dokładają heksy bez ustalonej wcześniej kolejności, lecz według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. 
W czasie jednego ruchu dana osoba może dołożyć tylko jedno swoje skojarzenie. Pozostałe osoby słuchają, ale nie komentują 
prezentowanych uzasadnień. Ćwiczenie jest emocjonujące, dlatego rolą nauczyciela, nauczycielki jest dbanie o to, aby uczniowie 
i uczennice nie mówili jednocześnie, tylko uważnie słuchali uzasadnień podawanych przez osobę, która dokłada swój heks do 
powstającego układu skojarzeń. Praca trwa tak długo, aż wszystkie osoby nie dołożą wszystkich swoich skojarzeń.
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 – MATERIAŁ POMOCNICZY

FAKE NEWSY 
 
Nieprawdziwe informacje, rozpowszechniane często świadomie – w rozmowach prywatnych, na portalach społecznościowych 
i w mediach tradycyjnych. 
 
„Fake news” to jeden z „gorętszych” terminów ostatnich lat. W 2016 roku kolegium redakcyjne słownika oksfordzkiego Oxford 
English Dictionary, zbadawszy trendy w dziedzinie używanych pojęć, uznało „fake news” za słowo roku. Rok później to samo zrobili 
wydawcy Collins Dictionary.

6 RODZAJÓW FAKE NEWSÓW

Badacze Reuters Institute for the Study of Journalism wyodrębnili 6 kategorii informacji, które można zaliczyć do szerokiej grupy 
fake newsów:

Fake news to angielski neologizm dosłownie znaczący „fałszywe wiadomości”. Odnosi się on do wiadomości, które nie mają 
pokrycia w rzeczywistości, mimo to są jednak przedstawiane jako prawdziwe w serwisach informacyjnych bądź na portalach 
społecznościowych. Ważną rolę pełni tu intencja nadawcy. W niektórych przypadkach domniemana fałszywa wiadomość może być 
w rzeczywistości jedynie satyrą wykorzystującą przesadę i motywy nierealistyczne, służącą rozrywce, a nie wprowadzeniu w błąd. 
W niektórych przypadkach fake newsy mogą także stanowić narzędzie propagandy.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) opublikowała planszę mającą pomóc […] rozpoznać 
fałszywe wiadomości. Jej główne założenia: 

Opracowano na podstawie: Fake news, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news.

1. Informacje, które zostały świadomie zniekształcone, aby 
osiągnąć konkretny rezultat.

2. Informacje wymyślone od zera, aby osiągnąć cel polityczny 
lub biznesowy (sprzedażowy).

3. Informacje będące efektem słabego warsztatu dziennikar-
skiego, błędów faktograficznych, z mylącymi nagłówkami, 
z tytułami będącymi clickbaitami (czyli mającymi sensacyj-
ne, intrygujące brzmienie, tylko częściowo odnoszące się 
do faktycznej zawartości informacji; ich celem jest jedynie 
skłonić odbiorcę, odbiorczynię do kliknięcia w link).

1. Rozważyć źródło (rozumieć cele i intencje).

2. Czytać treść, nie tylko nagłówek (aby zrozumieć cały 
materiał).

3. Sprawdzić autorów, aby zweryfikować, czy są oni wiarygodni.

4. Ocenić pomocnicze źródła (upewnić się, że podają te same 
informacje).

4. Informacje, w których termin „fake news” jest używany (np. 
przez polityków), by zdyskredytować źródło czy samą in-
formację (użycie do celów politycznych).

5. Informacje, które wyglądają jak rzetelny materiał dzienni-
karski, ale w rzeczywistości są materiałem reklamowym.

6. Informacje wymyślone od zera, których celem jest rozba-
wienie odbiorców (satyra).

5. Sprawdzić datę publikacji (aby zobaczyć, czy informacje są 
trafne i aktualne).

6. Upewnić się, czy nie jest to żart, aby określić, czy nie mamy 
do czynienia z satyrą.

7. Przemyśleć własne uprzedzenia (aby zobaczyć, czy nie 
wpływają one na nasz osąd).

8. Zapytać ekspertów (uzyskać potwierdzenie od niezależ-
nych ludzi dysponujących wiedzą).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neologizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Stowarzysze%C5%84_i_Instytucji_Bibliotekarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news
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ZAŁĄCZNIK  NR 4 – MATERIAŁ POMOCNICZY

10 WSKAZÓWEK JAK 
CZYTAĆ, ŻEBY NIE DAĆ  
SIĘ OSZUKAĆ

Źródło: 10 wskazówek jak czytać, żeby nie dać się oszukać, Goethe-Intitut Polska, https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html.

1. Nie daj się zwieść nagłówkom.

2. Zwróć uwagę na jakość tekstu.

3. Sprawdź źródło.

4. Sprawdź autora.

5. Uważaj na daty.

6. Sprawdź podane informacje.

7. Sprawdź, czy nie jest to reklama.

8. Uważaj na emocjonalne sformułowania.

9. Pamiętaj o tym, jak działa umysł.

10.  Zaglądaj do różnych źródeł.

ZAŁĄCZNIK  NR 5 – MATERIAŁ POMOCNICZY

TEST CRAAP 
 
Test CRAAP jest narzędziem, które każda osoba może wykorzystać do przyjrzenia się wybranej informacji, zwłaszcza kiedy wątpi 
w jej prawdziwość. Im więcej razy odpowiedź udzielana na pytania zawarte w teście będzie wskazywać na niewiarygodność 
informacji, tym czujniejszy musi być jej odbiorca, odbiorczyni. Nie zawsze „stara” informacja jest nieaktualna, nie zawsze autor, 
autorka bez wysokich kwalifikacji w temacie napisze głupoty, nie zawsze tekst namawiający do czegoś nie jest godny uwagi… Ale 
im więcej dostrzegasz punktów budzących wątpliwości, tym większa powinna być Twoja czujność i gotowość do kwestionowania 
prawdziwości czytanych lub słyszanych słów. W takim momencie odwołaj się do zasad krytycznego myślenia i oszacuj, czy mimo 
pewnych „niedociągnięć” można informację uznać za wiarygodną, czy lepiej przyjąć, że jest co najmniej nie w pełni prawdziwa, jeśli 
nie zmanipulowana czy wymyślona.

Test CRAAP  to narzędzie, które powstało w Meriam Library, bibliotece działającej przy California State University w Chico. 
Czym jest CRAAP? Angielskie słowo crap (z jednym „a”) dosłownie oznacza m.in. bzdury i dziadostwo – jeśli chcesz się dowiedzieć, 
w jakich kontekstach najczęściej się go używa, zajrzyj do słownika. Czy twórcy narzędzia świadomie je zastosowali – nie 
wiadomo. W każdym razie oficjalna nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu słów (w języku angielskim) wskazujących na ważne 
elementy analizy informacji: currency – aktualność, relevance – istotność, authority – pochodzenie, accurance – szczegółowość, 
purpose – przeznaczenie. Jak wykorzystać test CRAAP do sprawdzenia wiarygodności informacji? Odpowiadając na szereg pytań, 
pogrupowanych w pięciu kategoriach. Im więcej razy pojawi się odpowiedź negatywna, tym większe prawdopodobieństwo, że 
informacja jest nieprawdziwa. Jakie to pytania? Sprawdź w tabelce prezentującej test CRAAP.

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html
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currency – 
aktualność 
informacji

Kiedy informacja została opublikowana?

Czy informacja (jeśli nie jest nowa) była aktualizowana?

Czy sprawa, z której powodu zapoznajesz się z tą informacją, wymaga aktualnych danych, czy możesz 
bazować na starszych materiałach?

Czy linki (o ile są) umieszczone w informacji działają?

relevance 
– istotność 
informacji 
względem twoich 
potrzeb

Czy informacja w ogóle odnosi się do tematu, którym się zajmujesz, albo odpowiada na ważne dla 
Ciebie pytanie?

Dla kogo informacja została przygotowana? Dla jakiejś grupy docelowej?

Czy informacja jest na adekwatnym do twoich potrzeb poziomie? Czy nie jest zbyt ogólnikowa lub zbyt 
zaawansowana, szczegółowa?

Czy przed podjęciem decyzji o skorzystan iu właśnie z tej informacji sprawdzałeś/sprawdzałaś inne 
źródła informacji?

Czy będziesz się czuć w porządku i komfortowo, podając publicznie, że korzystasz właśnie z tego 
źródła informacji?

authority – 
pochodzenie 
informacji

Kto jest autorem, wydawcą, źródłem lub sponsorem informacji?

Jakie są referencje autora informacji? Z jaką organizacją, instytucją lub jakim innym podmiotem jest on 
związany?

Czy autor ma odpowiednie kwalifikacje, aby pisać właśnie na ten temat?

Czy przy informacji można znaleźć dane kontaktowe, np. nazwę wydawcy, adres e-mail itp.?

Czy adres serwisu WWW, w którym pojawiła się informacja, mówi coś o autorze albo nadawcy (np. 
URL kończy się na: com, edu, gov)?

accuracy – 
wiarygodność, 
prawdomówność 
i poprawność 
informacji

Skąd pochodzi informacja?

Czy przekazywana informacja jest poparta dowodami?

Czy informacja była recenzowana lub cytowana (dotyczy przede wszystkim prac naukowych)?

Czy jesteś w stanie potwierdzić chociaż część z podanych wiadomości w innym źródle lub korzystając 
ze swojej wiedzy?

Czy język lub wymowa całej informacji wskazują na bezstronność i są pozbawione zabarwienia 
emocjonalnego?

Czy w informacji znajdują się błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne?

purpose – 
przeznaczenie 
informacji, powód, 
dla którego 
powstała

Po co informacja została stworzona? Czy ma edukować, informować, zabawiać, namawiać?

Czy autor, autorka lub osoba finansująca powstanie informacji jasno określili, jaki jest jej cel?

Czy informacja jest przytoczeniem lub opisem faktów, przedstawia opinię, czy może ma charakter 
propagandowy?

Czy punkt widzenia prezentowany w informacji sprawia wrażenie obiektywnego?

Czy w informacji dostrzegasz elementy wskazujące na stronniczość i zajmowanie określonego 
stanowiska w sprawach związanych z polityką, religią, światopoglądem lub np. przedstawiające 
perspektywę tylko jednej instytucji lub osoby?

Opracowano na podstawie: Piotr Henzler, Kliknij. Sprawdź. Zrozum. Jak świadomie korzystać z informacji, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2018, http://www.biblioteki.org/dam/jcr:bff88acf-a722-4155-909d-283d673952b1/
poradnik_kliknij_sprawdz_zrozum.pdf.

http://www.biblioteki.org/dam/jcr:bff88acf-a722-4155-909d-283d673952b1/poradnik_kliknij_sprawdz_zrozum.pdf
http://www.biblioteki.org/dam/jcr:bff88acf-a722-4155-909d-283d673952b1/poradnik_kliknij_sprawdz_zrozum.pdf
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ZAŁĄCZNIK  NR 6 – MATERIAŁ POMOCNICZY

MATERIAŁY 
DZIENNIKARSKIE DO 
ANALIZY POD KĄTEM ICH 
RZETELNOŚCI 

 

MATERIAŁ NR 1

Ziemia stanie się pustynią, albo zostanie zatopiona przez roztapiające się lodowce. Naukowcy ochrzcili mit globalnego ocieplenia 
„największym kłamstwem w historii ludzkości”. Największy protest – Petycję Oregońską podpisało 17 tysięcy autorytetów 
naukowych. W rzeczywistości klimat po prostu jest zmienny, katastrofa nam nie grozi, a człowiek nie ma tak dużego wpływu 
na zmiany klimatu, jaki przypisują mu obrońcy środowiska. Na same badania na temat efektu cieplarnianego wydaje się ok. 10 
mld dolarów rocznie, oczywiście z kieszeni podatników. Wprowadzenie protokołu z Kioto może kosztować Europę kilkadziesiąt 
miliardów euro rocznie, jeśli konieczne okaże się zmniejszenie produkcji przemysłowej. A przecież zamiast opodatkowywać 
przedsiębiorstwa daninami ekologicznymi, te same środki mogłyby zostać przeznaczone na badania i rozwój mniej szkodliwych 
technologii.

Źródło: Tomasz Teluk, Mitologia efektu cieplarnianego, Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice, Warszawa 2009, s. 11–12.

MATERIAŁ NR 2

Światowej sławy klimatolog: rzekome ocieplenie klimatu to po prostu nonsens 
Naukowiec zajmujący się klimatem, prof. Richard Lindzen, fizyk atmosfery i profesor meteorologii MIT, znany z prac 
o dynamice atmosfery i falach atmosferycznych, członek National Academy of Sciences nie pozostawił suchej nitki na ostatnim, 
alarmistycznym raporcie oenzetowskiej IPCC. Powiedział, że raport jest „nonsensowny” i głównym jego celem jest obalenie 
cywilizacji przemysłowej. 
W najnowszym raporcie przewiduje się, że 90 procent raf koralowych zostanie utraconych, jeśli Ziemia ogrzeje się o 1,5 stopnia 
Celsjusza przed 2100 r. Wielka Rafa Koralowa w Australii miałaby zniknąć, jeśli świat nie zrezygnuje definitywnie z użycia energii 
węglowej w ciągu najbliższych 32 lat. 
Profesor Lindzen mówi, że to „nonsens”. Naukowiec, który współpracował z Harvard University, Massachusetts Institute of 
Technology, z uniwersytetem w Chicago i sam był współautorem raportu IPCC z 2001 roku twierdzi, że alarmistyczny ton 
obecnego opracowania jest skandaliczny. Jego twierdzenia są fałszywe i, że od 20 lat nie było znaczącego ocieplenia. 
– Nie grozi nam niebezpieczeństwo – uważa członek Amerykańskiej Akademii Nauk, który napisał ponad 200 artykułów dotyczących 
zmian klimatu i meteorologii. Wyjaśnił, że zjawisko zakwaszenia oceanów nie jest czymś nowym. Takie wahania obserwowane są 
regularnie, a korale ulegają utlenieniu. 
Profesor zarzuca australijskiej klasie politycznej, że dała się uwieść alarmistycznemu tonowi o rzekomym ociepleniu i nie 
poświęciła czasu na przeczytanie oraz zrozumienie nauki. – Nie mogę sobie wyobrazić, jakimi samobójczymi instynktami kieruje 
się australijska klasa polityczna. Pytając mnie o komentarz na temat australijskiej odpowiedzi, pytasz niewłaściwą osobę. Musisz 
porozmawiać z kimś, kto specjalizuje się w anormalnej psychologii – twierdzi uczony, odnosząc się do reakcji australijskich polityków na 
alarmistyczny raport. 
Profesor uważa, że teoria, jakoby ocieplał się klimat na świecie jest „nonsensem”. Podczas wykładu dla Global Warming Foundation 
we wtorek mówił: „Niewiarygodne przypuszczenie poparte fałszywymi dowodami i nieustannie powtarzane ... jest używane do 
promowania zniszczenia cywilizacji przemysłowej”.

Źródło: Agnieszka Stelmach, Rzekome ocieplenie klimatu to po prostu nonsens, 2018, http://www.rodaknet.com/rp_art_7114_
czytelnia_rzekome_ocieplenie_klimatu_to_po_prostu_nonsens.htm.

2018, http://www.rodaknet.com/rp_art_7114_czytelnia_rzekome_ocieplenie_klimatu_to_po_prostu_nonsens.htm
2018, http://www.rodaknet.com/rp_art_7114_czytelnia_rzekome_ocieplenie_klimatu_to_po_prostu_nonsens.htm
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MATERIAŁ NR 3

Scenariusze	klimatyczne	Polski	w	21.	wieku 

Scenariusze zmian klimatu w XXI wieku w Polsce opracowano wykorzystując najlepsze narzędzia nowoczesnej klimatologii – 
hydrodynamiczne modele systemu klimatycznego. Modele te konstruowane zgodnie ze stopniem naszego poznania i zrozumienia 
praw fizycznych rządzących światem, dostarczają trójwymiarowego opisu w czasie zmiennych klimatycznych. Niestety obarczone 
są również wieloma niepewnościami wynikającymi z niedoskonałości naszej wiedzy. I dlatego w jakichkolwiek rozważaniach na 
temat potencjalnych scenariuszy konieczne jest branie pod uwagę możliwe zmiany w pewnych zakresach. Stąd analizuje się wiązki 
projekcji, uzyskanych z różnych modeli regionalnych, sterowanych różnymi warunkami brzegowymi generowanymi przez modele 
ogólnej cyrkulacji.

Scenariusze zmian klimatu dla Polski są przygotowane w oparciu o symulacje przeprowadzone w projekcie UE ENSEMBLES 
(http://ensemblesrt3.dmi.dk), w którym powstał największy dostępny obecnie zestaw projekcji klimatu dla Europy dla 21. wieku. 
Wyniki projektu ENSEMBLES umożliwiają wzięcie pod uwagę różnych możliwości rozwoju systemu klimatycznego, są szeroko 
eksploatowane i stanowią podstawę wielu opracowań zmian klimatu w innych krajach europejskich.

Dla oceny zmian klimatu w Polsce wykorzystano wyniki 8 modeli regionalnych z warunkami brzegowymi z 4 modeli globalnych 
(ARPEGE, ECHAM5, BCM, HadCM3Q0) (tabela 1).

Tabela 1. Zmiany wybranych charakterystyk klimatu do końca 21. wieku

Oprac. Na podstawie ekspertyzy projektu KLIMADA

Źródło: Klimada, Adaptacja do zmian klimatu, http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu.

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

2011-
2020

2021-
2030

2041-
2050

2061-
2070

2071-
2090

Średnia temperatura roczna 
[º C]

7,4 7,8 8,0 8,2 8,6 8,7 9,3 10,1 10,6

Liczba dni z Tmin < 0ºC 114 107 101 102 97 97 82 72 65

Liczba dni z Tmax > 25ºC 27 27 30 29 36 35 37 46 52

Liczba stopniodni,  T < 17ºC 3616 3488 3384 3374 3237 3236 3005 2803 2664

Długość okresu 
wegetacyjnego  T > 5ºC  
(w dniach)

199 205 210 217 223 224 237 247 253

Maksymalny opad dobowy 
[mm]

25,4 25,6 25,6 31,5 30,3 31,9 32,2 32,9 33,7

Najdłuższy okres suchy 
(opad < 1mm) (w dniach)

20 21 21 20 22 22 22 24 24

Najdłuższy okres mokry 
(opad > 1mm) (w dniach)

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Liczba dni z pokrywą 
śnieżną

100 87 84 82 71 71 58 49 42

http://ensemblesrt3.dmi.dk
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu
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MATERIAŁ NR 4

Mitologia efektu cieplarnianego - wykład dr Tomasza Teluka, PiotrSkargaTV, https://www.youtube.com/watch?v=BCFQiXZpcO8 
(5:07)

MATERIAŁ NR 5

Znany	eko-aktywista	przeprosił	za	straszenie	globalnym	ociepleniem 

Słynny eko-aktywista Michael Shellenberger przeprosił za straszenie globalnym ociepleniem. Forbes dzień później usunął jego 
artykuł. 
Shellenberger nie jest może tak znany jak Greta Thunberg, ale jest bardzo wpływową postacią w środowisku eko-aktywistów. 
W 1993 roku rozpoczął współpracę z skrajnie lewicową organizacją pozarządową Global Exchange. Wkrótce potem był jednym 
z założycieli Communication Works – firmy public relations, która pomagała wielu lewicowym organizacjom w promowaniu ich 
postulatów. Następnie założył jeszcze dwie podobne firmy, Lumina Strategies i American Environics, których klientami często były 
organizacje walczące z globalnym ociepleniem. Był również prezydentem bardzo wpływowego think tanku Breakthrough Institute 
oraz założycielem ekologicznej organizacji Enviromental Progress. 
O tym, jak ważną jest postacią w ruchu ekologicznym może świadczyć również fakt, że magazyn Time nadał mu tytuł „Bohatera 
Ochrony Środowiska” w 2008 roku. Aktywista ma być również jednym z ekspertów następnego Międzyrządowego Panelu Ds. 
Zmian Klimatu. 
Shellenberger opublikował ostatnio felieton na stronie dziennika Forbes, w którym przeprosił za to, że przez lata eko-aktywiści 
straszyli globalnym ociepleniem. „W imieniu wszystkich eko-aktywistów chciałbym oficjalnie przeprosić za klimatyczną panikę, 
którą stworzyliśmy w ciągu ostatnich 30 lat” – napisał – „Zmiana klimatu się dzieje. Nie jest jednak końcem świata. Nie jest 
nawet najpoważniejszym problemem przed jakim stoi środowisko”. 
W swoim tekście aktywista przytoczył kilka faktów, jak np. to, że liczba pożarów lasów czy emisji dwutlenku węgla spada, a ilość 
dostępnego ludzkości jedzenia rośnie na całym świecie. „Wiem, że powyższe fakty dla niektórych będą brzmiały jak denializm 
klimatyczny. Ale to tylko pokazuje siłę klimatycznego alarmizmu” – skomentował – „W rzeczywistości powyższe fakty 
pochodzą z najlepszych dostępnych badań naukowych”. 
Forbes opublikował jego felieton w niedzielę. Dzień później tekst ten został usunięty ze strony. Redakcja na razie nie ujawniła 
powodów takiego działania, choć oczywiście można się ich domyśleć. Sam aktywista stwierdził, że padł ofiarą cenzury 
i opublikował swój tekst na własnej stronie.

Źródło: WM, Znany eko-aktywista przeprosił za straszenie globalnym ociepleniem, Stefczyk.info, 2020, https://www.stefczyk.
info/2020/07/01/znany-eko-aktywista-przeprosil-za-straszenie-globalnym-ociepleniem.

MATERIAŁ NR 6

Szef	Międzynarodowej	Agencji	Energii:	mamy	pół	roku,	by	zapobiec	kryzysowi	klimatycznemu 
Najnowsze sprawozdanie MAE przedstawia globalny plan ekologicznego ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19. 
W odstawkę musi pójść węgiel, zyskać ma energia z wiatru i słońca. Emisja gazów cieplarnianych musi zacząć spadać. 
Najnowszy raport MEA ma być receptą dla świata po pandemii. Jest pierwszym, globalnym planem ekologicznego ożywienia 
gospodarczego, skupiając się na reformach w zakresie wytwarzania i zużycia energii. Kluczem do sukcesu ma być w pierwszej 
kolejności redukcja emisji gazów cieplarnianych. Bez tego grozi nam katastrofa i to znacznie szybciej niż nam się wydaje. Zdaniem 
autorów raportu bowiem świat ma tylko pół roku, by zapobiec ponownemu wzrostowi emisji. 
To ostatnia szansa w tym roku na pożegnanie się z węglem – uważa Fatih Birol, dyrektor wykonawczy MAE. 
Trzeba za to jak najszybciej skoncentrować się na energii z wiatru i słońca, a także na poprawie efektywności energetycznej 
budynków i przemysłu oraz na modernizacji sieci elektroenergetycznych.

Emisja	gazów	a	odbudowanie	po	COVID-19 

Corinne Le Quéré, profesor zmian klimatycznych na Uniwersytecie Anglii Wschodniej, twierdzi, że obecnie bardzo mało krajów 
ma rygorystyczne ograniczenia dotyczące emisji. Stąd zdumienie naukowców, że po lockdownie te tak szybko wracają do 
wcześniejszym poziomów. Tymczasem MAE wylicza, że w najbliższym czasie krajowe rządy wydadzą nawet 9 mld dol. na ratowanie 
swoich gospodarek przed kryzysem koronawirusowym.  
Fatih Birol przekonuje, że podjęte tą drogą pakiety stymulacyjne muszą jednak zakładać gwałtowny i trwały spadek emisji gazów 
cieplarnianych. Bez tego osiągnięcie celów klimatycznych stanie się mission impossible. 
Następne trzy lata zadecydują o przebiegu kolejnych 30 lat i później – nie ma wątpliwości szef MAE. 

https://www.youtube.com/watch?v=BCFQiXZpcO8
https://www.stefczyk.info/2020/07/01/znany-eko-aktywista-przeprosil-za-straszenie-globalnym-ociepleniem/
https://www.stefczyk.info/2020/07/01/znany-eko-aktywista-przeprosil-za-straszenie-globalnym-ociepleniem/
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Trzeba	stawiać	na	ekologiczne	miejsca	pracy 

Dla autorów raportu MEA jest jasne, że po lockdownie poszczególne gospodarki krajowe jak najszybciej będą chciały wyjść na 
ekonomiczną prostą. Sporo do nadrobienie w tej kwestii będą miały rynki pracy. MAE podpowiada, że to idealny czas, by wreszcie 
postawić na ekologiczne miejsca pracy – takie przy modernizacji budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, 
instalacji paneli słonecznych czy budowie farm wiatrowych.  
Z analizy MAE wynika, że kreowanie takich właśnie miejsc pracy jest bardziej skuteczne niż wrzucanie pieniędzy w gospodarkę 
wysokoemisyjną. 
Efektywność energetyczna w budownictwie jest absolutnie kluczem do zerowej emisji dwutlenku węgla – twierdzi Sam 
Fankhauser, dyrektor wykonawczy Grantham Research Institute on Climate Change w London School of Economics. 

Ale	MAE	swoje,	a	świat	swoje 

Może i w pracach nad najnowszym sprawozdaniem MAE pracowały najtęższe umysły. Może pod końcowym dokumentem 
podpisali się ekolodzy, politycy, specjaliści ze służby zdrowia, a także działacze na rzecz klimatu. Ale w praktyce to nic nie znaczy. 
A poszczególne regiony, jak do tej pory, będą nadal łożyć potężne środki na gospodarkę wysokoemisyjną. Jako przykład podaje się 
UE, która od lat nawołuje do neutralności klimatycznej od 2050 r., do której ma wieść Nowy Zielony Ład. Tymczasem pojawiające 
się po lockdownie instrumenty finansowe dalej i uparcie wspierają dokładnie odwrotne działania.  
Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. MAE wylicza, że co najmniej 33 mld dol. już skierowano do linii lotniczych. Z kolei według 
firmy analitycznej Bloomberg New Energy Finance, ponad pół biliona dolarów (509 mld dol.) na całym świecie ma być przelane do 
przemysłu wysokowęglowego, bez warunków zapewniających im redukcję emisji dwutlenku węgla. Z kolei zaledwie ok. 12,3 mld 
dol. z wydatków światowych z końca maja ma być przeznaczonych na przemysł niskoemisyjny. Fatih Birol zwraca uwagę też na to, 
że do końca maja wzrosły, w porównaniu z ubiegłym rokiem, inwestycje w azjatyckie elektrownie węglowe. Są już tego oznaki we 
wzrastających emisjach – przekonuje Birol. 

Źródło: Michał Tabaka, Szef Międzynarodowej Agencji Energii: mamy pół roku, by zapobiec kryzysowi klimatycznemu, Spiderweb.pl, 
2020, https://spidersweb.pl/bizblog/emisja-gazow-kryzys-klimatyczny.

MATERIAŁ NR 7

Kolejne	badania	naukowe	nie	potwierdzają	antropicznej	teorii	globalnego	ocieplenia 

Nikt nie zaprzeczy, że jedną ze spraw, którą żyją dziś społeczeństwa Zachodu, jest kwestia zmian klimatycznych. Znajduje się 
ona w centrum debaty publicznej i agendy politycznej w niemal wszystkich krajach naszego kręgu kulturowego. W tej sytuacji 
wydawać by się mogło, że poważne badania naukowe rzucające nowe światło na ów problem powinny stać się przedmiotem 
wszechstronnych dyskusji i analiz. Tymczasem nic takiego nie stało się w przypadku obserwacji poczynionych niedawno przez 
uczonych z uniwersytetu w Edynburgu. Wyniki ich badań zostały całkowicie zignorowane przez media głównego nurtu. Dlaczego? 
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy poznać wnioski, do których doszedł zespół naukowców na czele z profesorem 
Paulem Palmerem. Otóż przeanalizowali oni wyniki obserwacji poczynionych w latach 2014-2017 przez dwie sztuczne satelity: 
japońską GOSAT i amerykańską OCO-2 należącą do NASA. Oba statki kosmiczne za pomocą specjalnych urządzeń i programów 
lokalizowały miejsca emisji gazów cieplarnianych na kuli ziemskiej.  
Okazało się, że największymi emitentami dwutlenku węgla nie są wcale państwa wysoko rozwinięte i uprzemysłowione, lecz 
biedne kraje Afryki Zachodniej. Erupcja owego gazu do atmosfery nie wynika tam bezpośrednio z działalności człowieka, lecz jest 
związana z naturalnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie.  
Satelity ustaliły mianowicie, że źródłem największej emisji CO2 są najrozleglejsze na świecie torfowiska leżące w dorzeczu Konga. 
W tropikalnych warunkach procesy chemiczne uruchomione pod wpływem wilgoci i gorącej temperatury powodują uwalnianie 
z torfu olbrzymich ilości dwutlenku węgla, których nie są w stanie wchłonąć rośliny i ziemia.  
Profesor Palmer przedstawia wyliczenia, z których wynika, że w 2015 roku z krajów Afryki Zachodniej wyemitowano do atmosfery 
5,4 miliarda ton dwutlenku węgla, zaś w 2016 – 6 miliardów ton (dla porównania roczna produkcja CO2 w Stanach Zjednoczonych 
wyniosła 5,3 miliarda ton).  
Równie frapująco wyglądają wyniki badań dotyczące emisji uważanego za znacznie bardziej niebezpieczny gazu metanowego 
(CH4). Jego dużą obecność w atmosferze przypisuje się przede wszystkim bydłu hodowlanemu. Z obserwacji satelitarnych wynika, 
że największym emitentem metanu jest Afryka Wschodnia, zwłaszcza zaś Sudan Południowy, który – zdaniem naukowców 
z Edynburga – odpowiedzialny jest za jedną trzecią odnotowanego w latach 2010-2016 globalnego zwiększenia obecności tego 
gazu w atmosferze. Jego producentami nie są natomiast krowy, lecz mikroorganizmy żyjące na tamtejszych mokradłach. Na skutek 
podniesienia się poziomu wód w jeziorach zasilanych przez Nil oraz inne rzeki wzrosła bowiem powierzchnia terenów podmokłych, 
a wraz z tym ilość i aktywność wspomnianych mikroorganizmów.  
Odkrycia zespołu profesora Palmera zmieniają całkowicie wyobrażenie o miejscu Czarnego Kontynentu na tzw. cieplarnianej 
mapie świata. Do tej pory panowało bowiem wśród ekspertów przekonanie, że słabo uprzemysłowiona Afryka odpowiada jedynie 
za emisję 4 proc. gazów cieplarnianych.  

https://spidersweb.pl/bizblog/emisja-gazow-kryzys-klimatyczny/
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Wspomniane odkrycia każą też inaczej spojrzeć na dominującą dziś w przestrzeni publicznej antropiczną teorię globalnego 
ocieplenia, która mówi, że za zmiany klimatyczne odpowiada człowiek, a zwłaszcza jego działalność przemysłowa. Bazując na tej 
teorii próbuje się obecnie całkowicie przemodelować życie współczesnych państw w ich wymiarze ekonomicznym, społecznym 
i kulturowym. Może okazać się jednak, że ten olbrzymi eksperyment dokonywany jest na bardzo wątłych podstawach.  
Dlatego zanim podejmie się radykalne działania, powinno się przeprowadzić rzetelne badania i zweryfikować naukowo stawiane 
tezy. Celem ma być ustalenie stanu faktycznego i dopiero na tej podstawie podejmowanie odpowiednich kroków. W tym 
kontekście przemilczenie raportu uczonych z Edynburga jawi się jako niepokojący sygnał. Każe bowiem powątpiewać, czy 
w tej sprawie chodzi o poznanie prawdy i ochronę naszej planety, czy o wielki projekt inżynierii społecznej, dla którego zmiany 
klimatyczne są tylko pretekstem.

Źródło: Grzegorz Górny, Kolejne badania naukowe nie potwierdzają antropicznej teorii globalnego ocieplenia, Wpolityce.pl, 2019, 
https://wpolityce.pl/swiat/480003-antropiczna-teoria-globalnego-ocieplenia-bez-potwierdzenia.

MATERIAŁ NR 8

Hipoteza o globalnym ocieplaniu się klimatu na skutek działalności człowieka, przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych, jest 
przez dużą część naukowców uznawana za prawdziwą. O groźbie, jaką niesie ze sobą globalne ocieplenie, mówią kolejne raporty 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) - organizacji założonej przed 20 laty pod egidą ONZ. Raporty są szeroko 
komentowane i mają ogromny wpływ na opinię publiczną oraz na realną politykę. W roku 1997 kilkadziesiąt rządów podpisało 
protokół z Kioto, zobowiązując się do redukcji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla (CO2). 
Z konkluzjami IPCC nie zgadza się jednak wielu naukowców - klimatologów, meteorologów, fizyków, geografów, geologów - którzy 
twierdzą, że teza o postępującym ocieplaniu się klimatu jest słabo udowodniona i oparta na błędnych modelach komputerowych. 
Podkreślają, że IPCC pomija niewygodne dla siebie fakty, takie jak trwające przez dużą część XX w. ochładzanie się klimatu. 
W ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat klimat zmieniał się wielokrotnie. Czasami oznaczało to ocieplenie, czasami ochłodzenie. 
Zmiany nie wynikały z interwencji człowieka, lecz z naturalnych procesów - na przykład aktywności Słońca. Miały wprawdzie 
istotny wpływ na rozwój cywilizacji (był czas, gdy Sahara była zamieszkana przez ludy rolnicze, a Grenlandia była jeszcze 
w średniowieczu zieloną wyspą), lecz nie doprowadziły do zniszczenia ludzkości. 
Nawet jeśli klimat rzeczywiście się ociepla, sceptycy podają w wątpliwość sensowność walki z tym zjawiskiem. Uważają, że 
niekoniecznie musi być to skutek działalności człowieka. A jeżeli nawet - czy wprowadzenie ograniczeń emisji CO2 w krajach 
rozwiniętych okaże się wystarczającym remedium? Czy narzucenie podobnych ograniczeń krajom biednym jest w ogóle możliwe 
i moralne? Czy nie doprowadziłoby do gospodarczej katastrofy? 

Źródło: Witold Gadomski, Przeciw klimatycznym zelotom, Wyborcza.pl, 2009, https://wyborcza.pl/1,76842,7209431,Przeciw_
klimatycznym_zelotom.html.

Więcej materiałów dziennikarskich znajdziesz na stronie: https://bit.ly/Bazowe4All

https://wpolityce.pl/swiat/480003-antropiczna-teoria-globalnego-ocieplenia-bez-potwierdzenia
https://wyborcza.pl/1,76842,7209431,Przeciw_klimatycznym_zelotom.html
https://wyborcza.pl/1,76842,7209431,Przeciw_klimatycznym_zelotom.html
https://bit.ly/Bazowe4All
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Niniejszy materiał został przygotowany w ramach programu 
„1Planet4All – Razem dla klimatu!”, którego organizatorem jest 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Scenariusz bazowy do programu „1Planet4All – Razem dla kli-
matu!” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na 
rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał 
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizo-
wanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2020. Zezwala się na 
dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania 
ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posia-
daczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. 

Strona internetowa programu:
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie: 
http://bit.ly/Bazowe4All

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współ-
pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i ze 
środków Unii Europejskiej.

„1Planet4All - Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR 
(ang. The European Commission’s Development Education and 
Awareness Raising Programme), który wspiera projekty anga-
żujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.
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