
rośliny, drzewa i gleba przez wiele lat pochłaniały połowę wyrzuconego przez nas w pow-
ietrze dwutlenku węgla. Obecnie pozostało niewiele lasów, większość z nich została wycię-
ta lub pochłonięta przez pożary, a wieczna zmarzlina wyrzuca gazy cieplarniane do już 
przeciążonej nimi atmosfery.

Za pięć czy dziesięć lat ogromne połacie planety będą coraz bardziej niegościnne dla ludzi 
(…) Żaden człowiek nie wie, co przyniesie przyszłość dzieciom i wnukom.

Więcej wilgoci w powietrzu i wyższe temperatury powierzchni mórz spowodowały gwałtowne 
huragany i burze tropikalne. Miasta przybrzeżne w Bangladeszu, Meksyku, Stanach Zjed-
noczonych i innych miejscach doświadczyły potwornego zniszczenia infrastruktury i eks-
tremalnych powodzi, zabijając wiele tysięcy ludzi i wysiedlając miliony. Dzieje się to teraz 
coraz częściej.

To tylko fragment czarnej wizji przyszłości naszej planety, adaptowany na podstawie 
książki Toma Rivett-Carnac i Christiany Figueres “The Future We Choose. Surviving The Cli-
mate Crisis” („Wybraliśmy Przyszłość. Przetrwanie kryzysu klimatycznego”)*. Ziemia jest 
wielkim ekosystem, w którym jeden problem, powoduje kolejne. Zastanów się jakie inne  
konsekwencje będzie mieć podwyższenie temperatury powietrza o 3 stopnie. Uzupełnij 
graf zależności i następstw posługując się podpowiedziami. Następnie zaprojektuj emo-
tikony dla zależności i następstw (co najmniej 5), by ułatwić komunikowanie w internecie 
nadchodzących niebezpieczeństw.

Dodatek do samouczka „Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością” 

Sugerowane opracowanie materiałów razem z opiekunem bądź nauczycielem

Zanim jednak przejdziemy do odnawialnych źródeł energii, przyjrzyjmy się wizji świata,  
w jakim przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy zmian klimatu. 

„Jest rok 2050. Od 2020 roku nie podjęto dalszych wysiłków w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Przed nami świat, w którym do 2100 roku będzie cieplej 
o ponad 3 stopnie Celsjusza.”

Pierwszą rzeczą, na którą zwracasz uwagę, jest powietrze.

W wielu miejscach na świecie powietrze jest gorące, ciężkie i zanieczyszczone. Two-
je oczy często łzawią. Wydaje się, że kaszel nie znika. Nie możesz już po prostu wyjść  
z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Zamiast tego rano przed otwarciem drzwi lub 
okien sprawdzasz na telefonie, aktualną jakość powietrza. Wszystko może wygląda do-
brze – jest słonecznie i jasno – ale Ty wiesz lepiej. Kiedy burze i fale upałów łączą się  
z zanieczyszczonym powietrzem, może to sprawić, że wyjście na zewnątrz bez specjalnie 
zaprojektowanej maski na twarz (na którą mogą sobie pozwolić tylko niektórzy) może być 
niebezpieczne.

Nasz świat staje się coraz bardziej gorący. Przekroczyliśmy już punkty krytyczne, takie 
jak wielkie topnienie lodu morskiego Arktyki, który odbijał ciepło słońca. Oceany, lasy, 

*Tłumaczenie – Marta Węglińska na podstawie krótkiego adaptowanego fragmentu książki “The Future We Choose…”;

https://time.com/5824295/climate-change-future-possibilities/ (dostęp: 29.11.2020)



więcej dwutlenku węgla i zanieczyszczeń w powietrzu, 
wycinanie lasów (a w tym dżungli) 

 

ocieplenie się klimatu 

 

...................................

(jaka będzie panować po-
goda/jakie zjawiska po-

godowe będą występować 
w Polsce, w Hiszpanii, na 

Antarktydzie, na Filipinach?)

...................................

(co stanie się z uprawami?)

...................................

(jak ludzie będą sobie 
radzić w takich warunk-

ach? czy obecnie zamiesz-
kałe obszary nadal będą 

dostępne dla ludzi?)

...................................

(co stanie się z roślinami?)

...................................

(co stanie się ze 
zwierzętami?)

topnienie lądolodu 
i wiecznej zmarzliny

podniesienie się 
poziomu oceanów 

i mórz

uwolnienie wcześniej 
nieznanych bakterii 

...................................

(wpływ na ludzi, na zwier-
zęta, na rośliny, uprawy)

...................................

(co się stanie z wyspami  
i obszarami przybrzeżnymi, 
miastami leżącymi na wy-

brzeżach? czy rozwijające 
się państwa będą w stanie 
ochronić się przed zatopie-
niem? czy Holandia leżąca 
częściowo poniżej poziomu 

morza zostanie zalana?)

...................................

(co stanie się z ludźmi, 
którzy będą zmuszeni 

opuścić te tereny?)

...................................

(jaki będzie mieć to wpływ 
na sytuację gospodarczą, 
ekonomiczną i polityczną 
świata? czy kraje będą się 

wspierać, czy nastanie czas 
wojen?)

Dodatkowe strony internetowe o zmianach klimatu:
https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia
https://naukaoklimacie.pl/
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