
CZY TECHNIKA NAPRAWI? 

W „Argumentach” z 24 marca br. R. Jarocki w artykule „Ile jeszcze mamy 

czasu?” omawia wyniki sesji UW z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodar- 

ki Terenowej i Ochrony Środowiska. Przypomniawszy bagatelizowanie w przeszłości 

przez niektórych naukowców zagadnień ochrony środowiska — stwierdza on m. in.: 
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„Lasy, jak wiadomo, są wartością nie tylko samą w sobie, ale wpływają na КП- 
mat, powstrzymują erozję, stanowią czynnik równowagi biologicznej, niezbędnej do 
normalnego życia człowieka. Ich struktura w Polsce nie jest, niestety, korzystna (...). 
Uczeni na świecie „zastanawiają się, czy ludzkość naszej planety jest w stanie zapo- 
biec katastrofie ekologicznej na ziemi? Czy i ile ma jeszcze czasu na opamiętanie się 
i zgodne działanie w kierunku przywrócenia samoregulujących mechanizmów regene- 
racji przyrody ? 2”? 

„Nikt nie myśli — czytamy z kolei — o hamowaniu rozwoju przemysłu i nawo- 
ływaniu do likwidacji fabryk, zaniechaniu motoryzacji, powrocie do epoki gospodarki 
naturalnej. Przykład Londynu i londyńskiej Tamizy, rzeki która dwadzieścia, piętnaś- 
cie lat temu była wodą, w której umierały ryby, a teraz znów stała się rzeką czynną 
biologicznie, świadczy o słuszności tezy Walerego Goetla, że co technika zniszczyła, 
technika może naprawić”. 

Jak ten problem przedstawia się w Polsce? Do czego się rzecz sprowadza w pew- 
nym, rzecz jasna, uproszczeniu? — rozważa dalej autor i formułuje odpowiedź: 

‚,(...) do zdania sobie sprawy przez całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez 
tych, których decyzje i działalność wywołują natychmiastowe lub stopniowe skutki 
w stanie przyrody i środowiska, że otoczenie przyrodnicze nie jest dobrem wolnym, 
że nie ma go w nadmiarze. Przeciwnie, na przykład wody w Polsce brakuje, i każda 
działalność, każdy projekt przemysłowy, urbanistyczny, komunikacyjny, turystyczny 
itp. — musi być bezwzględnie przemyślany, rozpatrzony z punktu widzenia swych 
konsekwencji dla środowiska naturalnego, w które wkraczamy (...)” 

Artykuł kończą tezy wspomnianej sesji: 
„Człowiek żyjąc w przyrodzie będzie ją systematycznie zmieniał i przeobraża!, 

należy więc inaczej niż dotąd patrzeć na sprawy związane z ochroną przyrody i śro- 
dowiska. Naczelnym zadaniem powinno być poznanie prawidłowości rządzących śro- 
dowiskiem jako ekosystemem, przewidywanie konsekwencji działalności, wprowadza- 
nie racjonalnej gospodarki zasobami, opracowanie metody wyceny wszelkich zasobów 
naturalnych (surowcowych, klimatycznych, roślinnych, zwierzęcych, glebowych itd.) 
i zbilansowanie strat i zysków podejmowanych poczynań społecznych. Do tych winny 
być dostosowane odpowiednie instrumenty prawno-organizacyjne. Wszystko to ma 
służyć racjonalnemu kształtowaniu i gospodarowaniu środowiskiem, tak by służyło 
nam i przyszłym pokoleniom”. 

Autor artykułu dorzuca do tej definicji taką oto refleksję: 
„W przyszłości warto jednak zapraszać na takie seminaria przedstawicieli prze- 

mysłu i poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej jako prelegentów. Istotne jest 
bowiem pozyskanie dla programu skutecznego działania w tej dziedzinie tych ludzi, 
którzy swymi decyzjami i swoją działalnością torować będą drogę incjatywom pozy- 
tywnym i optymistycznym. Rzeczywiste rezultaty będą rezultatem sojuszu naukow- 
ców z ludźmi przemysłu (...)”


