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A wszystko miało być tak pięknie – plastik uratuje nasze lasy, przyrodę, 
środowisko, a diesel ochroni nasze powietrze… Tak się zaczęło. 

Organizacje ekologiczne w latach 80. rozpoczęły wielką 
krucjatę na rzecz zastępowania wszystkiego, co się da, 
tworzywem sztucznym – ich credo: odrzućmy drewno, 
papier i wszystko, co naturalne, a uchronimy planetę, Matkę 
Ziemię przed katastrofą ekologiczną. Wielu pamięta – jak 
ja – akcje przeciwko naturalnym choinkom świątecznym 
i zastępowanie ich sztucznymi. Wtedy nikt się nie zasta-
nawiał, jakie koszty ponosi środowisko przy ich produkcji, 
a zwłaszcza później przy utylizacji. By powstała naturalna 
choinka, powstaną trzy kilogramy gazów cieplarnianych 
(w rzeczywistości chodzi o dwutlenek węgla, który w isto-
cie – jak wiemy – gazem cieplarnianym nie jest). Tymcza-
sem, przy produkcji choinki sztucznej będzie ich osiem 
– ale tu już mówimy o właściwych gazach cieplarnianych. 

Dalej… Naturalna choinka w  okresie swojej wege-
tacji pochłania znaczne ilości CO2 i wydziela tlen 
w  procesie fotosyntezy, a  jej utylizacja polega 
na rozdrobnieniu, w  wyniku którego cała masa 
wraca do naturalnego obiegu materii w przyrodzie. 
Sztuczne drzewko tymczasem od etapu produkcji po uty-
lizację generuje wyłącznie koszty i straty środowiskowe. 
Podobnie z każdą „naturalną” rzeczą zastępowaną przez  
„zbawienne” sztuczne tworzywo. 

Ktoś powie jednak, że choinka to tylko tradycja i nie musimy 
jej mieć – niektórzy pewnie się z tym zgodzą. Przyjrzyjmy 
się więc czemuś bardziej niezbywalnemu, „zwykłemu”, 
jak szklanka – ta używana w domach czy restauracjach. 

Jej żywotność można oszacować na kilkanaście do kil-
kudziesięciu użyć, ale… to przecież energia cieplna do jej 
wyprodukowania, woda do mycia i konieczność zastąpienia, 
kiedy się stłucze. Tylko że wtedy wystarczy ją odpowiednio 
rozdrobnić i przerobić na nową albo zwyczajnie zwrócić 
w naturalny obieg, bo to przecież SiO2, czyli – najprościej 
mówiąc – krzemionka (piasek kwarcowy, obojętny dla 
środowiska). Tak można bez końca – natura daje nam 
wszystko, czego potrzebujemy, po zużyciu możemy jej to 
zwrócić bez takich szkód, jak w wypadku wykorzystywania 
tworzyw sztucznych. 

Już słyszę te głosy oburzenia – stare pokolenie, nie jeste-
ście trendy, nie wiecie, co to ochrona środowiska… Czy na 
pewno?. Moje pokolenie nie wjeżdżało windą na pierw-
sze, drugie, trzecie czy czwarte piętro – korzystaliśmy ze 
schodów, tych zwykłych, a nie ruchomych. Piliśmy napoje 
ze szklanek i butelek wielokrotnego użytku, a ubrania były 
modne dopóki się je nosiło (dziury na spodniach pojawiały 
się w wyniku zużycia, a nie jako najaktualniejsze trendy), 
a jak napoje chcieliśmy pić przez słomkę, to sięgało się po 
odpowiednio przycinane źdźbła zbóż, choćby po słomę – 
to stąd powiedzenie pić przez słomkę. I nie było problemu 
z plastikowymi rurkami, pływającymi w oceanach. 

Pozwolę tu sobie na małą dygresję – z tymi plastikowymi 
rurkami wszystko zaczęło się w Seattle od niepozornego, 
poświęconego ekologii wypracowania jednego z uczniów 
tamtejszej szkoły. Uczeń ten, na podstawie zebranych przez 
siebie w kilku barach informacji o ilości zużywanych tam 
słomek do koktajli, przeliczył, że z całej Ameryki do oceanów 
trafi a dziennie pięćset milionów sztuk plastikowych słomek. 
Następnie oszacował, w odniesieniu do amerykańskich 
danych,  że na całym świecie muszą być to miliardy (nikt 
tego nigdy naukowo nie zbadał i nie policzył). Wtedy zaczęła 
się ekologiczna histeria. Zgłębianie tej historii wykracza 
poza ramy tego felietonu, ale zainteresowani z pewnością 
doczytają o popularności teorii dziesięciolatka z Seattle. 

Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że podobne 
przykłady można podawać bez końca. Smutne jest tylko 
to, że wykorzystuje się je bez jakiejkolwiek refl eksji – 
chłopcu z USA towarzyszy mała Szwedka, a tej młoda 
Polka protestująca przed Sejmem w obronie Ziemi. Abso-
lutnie nie należy tych młodych ludzi traktować niepoważ-
nie, bo oni działają z najczystszych dziecięcych pobudek. 

Jednakże należy się przyjrzeć dorosłym, którzy na szcze-
rych intencjach dzieci zbijają kapitały – tak polityczny, jak 
i fi nansowy. Przykład – bardzo proszę. Wiceprezydent USA, 
Al Gore, który twierdził – o ile pamiętacie – że w 2014 roku 
w Arktyce zniknie pokrywa lodowa, na ekologii zbił fortunę, 
Arktykę dalej pokrywa lód (nawet go przybyło), a wicepre-
zydent dodatkowo zainkasował nagrodę Nobla. To dość 
wymowna ilustracja. Pokuśmy się o kolejną. Co z tym 
dieslem, o którym wspominałem na początku? Volkswagen, 
aby udowodnić, że diesel miej szkodzi środowisku, posunął 
się do oszustwa w wynikach prezentowanych analiz spalin 
– oczywiście po to, by zarobić. 

Zacząłem swój felieton od drzew, żeby pokazać, że z przy-
rody korzystać można, ale w sposób zrównoważony. Sam 
wyciąłem wiele drzew, ale też wiele tysięcy posadziłem. 
Z bezmyślnym szkodzeniem środowisku należy walczyć, 
ale zaczynając od siebie, a nie domagać się kolejnych 
milionów, miliardów złotych, które szerokim strumieniem 
spłyną do prywatnych kieszeni bądź zasilą konta różnych 
organizacji mających w nazwie „eko”. Dokąd ochronę śro-
dowiska będziemy traktować jako dobry biznes, będziemy 
się poruszać od ściany do ściany: będą pojawiać się „super” 
pomysły na ratowanie środowiska, a wraz z nimi żądania 
opłacania ich przez społeczeństwo, nigdy nie znikną pla-
stikowe torby wypchane paczkami banknotów łupionych 
na nie do końca świadomym społeczeństwie. 

Zmiany w klimacie nieustannie obserwujemy – to nie ulega 
wątpliwości, ale są one, wiele na to wskazuje, cykliczne. 
Nie trzeba cofać się bardzo daleko w czasie: od IX do 
XI wieku panował ciepły, łagodny klimat, na co wskazują 
ówczesne uprawy owocowe – brzoskwinia, morela, dobrze 
rozwijające się winnice. W wiekach XII i XIII Bałtyk w części 
zamarzał, ale kolejne tak duże obniżenie temperatur miało 
miejsce dopiero w XIX wieku. To tak zwana „mała epoka 
lodowcowa” w Europie. Z kolei w wiekach XX i XXI znów 
zrobiło się cieplej. Wydaje się, że na te zachodzące cyklicz-
nie zmiany wpływ człowieka jest raczej niewielki. Co nie 
znaczy, że o środowisko i naszą planetę Ziemię nie należy 
dbać. Naturalnie (sic!) należy – z wielkim rozsądkiem oraz 
w sposób zrównoważony korzystać z jej bogactwa, a przy 
tym propagować taką racjonalną ekologię. 

Jan Duda

Jan Duda
Poseł na Sejm RP
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