
SWIADOMOSC EKOLOGICZNA 

Kontynuacją problemu człowiek i przyroda jest wywiad. prof. Henryka Zim- 
jego dla „Życia Warszawy” (nr z 2210 82) udzielony z okazji XXI Krajowego 
Zjazdu Ligi Ochrony Przyrody. ,(...) Po okresie fałszywej i zawodniczej dumy 
z pokonywania przyrody nadszedł czas uświadomienia, że walka z przyródą jest 
waiką przeciw życiu. Mimo tej świadomości stan środowiska przyrodniczego ро- 
garsza się w zatrważającym stopniu właściwie z roku na rok. 

Liga Ochrony Przyrody istnieje ponad pół wieku, dokładnie od 1928 r. W ciągu 
tego czasu doszło do katastrofalnych zmian w wielu regionach naszego kraju. 
Czy Liga ponosi odpowiedzialność za te niekorzystne zmiany? 

— W jakimś stopniu zapewne tak. Wywierała bowiem niedostateczny nacisk 
na czynniki decyzyjne. Trudno jednak mówić o całej organizacji. Niektórzy dzia- 
łacze Ligi, tworzący jej program, uważali, że w ustroju socjalistycznym funkcjo- 
nują instytucje państwowe odpowiedzialne za stan przyrody kraju i to powinno 
wystąrczyć. 

— To znaczy, że działacze Ligi nie widzieli partykularnych interesów  poszcze- 
gólnych środowisk przemysłowych? 

— Właśnie. Nie zawsze dostrzegali wewnętrzne konflikty i w tej sytuacji nie dość skutecznie organizowali opinie społeczną przeciw tym grupowym interesom, W rezultacie działalność Ligi często ograniczała się do środowisk szkolnych i do doraźnych akcji. Nie należy jednak zapominać, że ostre konflikty spowodowane zagrożeniem Środowiska pojawiły się nie 50 i nie 30 lat temu, ale 10—15 lat. Gdy Liga powstała, jej twórcy — wybitni uczeni — dostrzegali zagrożenia naturalnej przyrody nie zniekształconej działalnością człowieka i zabiegali o ochronę najcen- niejszych fragmentów. Ale świadomość zagrożenia katastrofami ekologicznymi jest dopiero naszym udziałem. 

— Ta świadomość jest — jak widać — ciągle niedostateczna, skoro proces de- gradacji: środowiska przyrodniczego postępuje nadal. A nie jest to przecież zja- wisko obiektywnie nieuniknione. 

, — Toteż edukacja ekologiczna — w najszerszym sensie tego pojęcia — jest je- dynym z głównych celów Ligi. Rzecz w tym, aby zarówno świadomość zagroże- nia, jak i wiedza o możliwościąch i konieczności przeciwdziałania stała Się do- słownie powszechna. 
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— David Gates, wybitny przyrodnik amerykański, powiedział, że „Musimy na- 

uczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczy- 

my się tego na czas”. 

— I właśnie w tej sprawie — aby się tego nauczyć na czas — Liga ma dużo 

do zrobienia. Współpracujemy z Ministerstwem Oświaty, w naszym Zarządzie 

Głównym jest przedstawiciel ministra tego resortu. Jednakże współpraca ta ma 

— jak dotąd — charakter zbyt formalny. A działania resortu nie spełniają na- 

szych oczekiwan. 

— Mianowicie? 

— Wiedzę o zagrożeniu i potrzebie ochrony przyrody w zasadzie przekazuje 

się uczniom przy okazji wykładania różnych przedmiotów. Nie ma w szkołach 
podstawowych i średnich wyodrębnionego przedmiotu ochrony środowiska, który 

mógłby prowadzić odpowiednio przeszkolony nauczyciel. Wówczas można byłoby 

objąć to kształcenie kontrolą. Przekazywanie rozproszonych fragmentćw wiedzy 

nie daje uczniom wyobrażenia o całości problemu i o wielkości zagrożeń. W obec- 

nych warunkach wszystko zależy właściwie od tego, czy w szkole jest nauczyciel 

z pasją, który nie czeka na słowa zachęty, ani na uznanie, który potrafi pokonać 

obojętność, brak zainteresowania ze strony dyrekcji, a często również brak po- 

parcia dla tej swojej dodatkowej działalności. Ten niedostatek kształcenia, 

a w konsekwencji brak kultury przyrodniczej w społeczeństwie, może się mścić 
bardzo długo, gdy dzisiejsza młodzież wejdzie w wiek produkcyjny (...) 

— Obecna kryzysowa sytuacja nie sprzyja ochronie środowiska, co musi kosz- 

tować. 

— Pewne wydatki trzeba ponosić, aby nie dopuszczać do dalszej bardzo kosz- 
townej przecież degradacji przyrody. Oblicza się, że straty wskutek niepodejmo- 

wania działań dla ochrony środowiska sięgają rocznie od 400 do 600 mld zł. 
— Niektórzy obliczają, że tylko 300 mld... 

— No, to też niemało. A przecież nikt nie policzy strat zdrowia i konsekwencji 
genetycznych, jakie się w przyszłości mogą ujawnić (...) Ochrona środowiska kosz- 
tować musi, ale nie należy wliczać do niej np. kosztów budowy oczyszczalni ście- 

ków w zakładzie przemysłowym. To nie jest inwestycja dla ochrony środowiska, 

to część procesu technologicznego. Gdyby wybrano inną technologię, to może 
oczyszczalnia nie byłaby potrzebna (...) 

— Jakie główne zadania ma przed sobą Liga Ochrony Przyrody w związku 
z tak szeroko pojętym zakresem działań? 

— Poza omówionym już kształtowaniem świadomości społecznej, a także dal- 
szym konsekwentnym postulowaniem uporządkowania zarządzania środowiskiem, 
Liga będzie nadal inicjowała działania na rzecz ochrony zagrożonych obszarów i ele- 
mentów środowiska. Zespół specjalistów skupionych w naszej organizacji będzie 
przygotowywał okresowe oceny stopnia zagrożenia środowiska. 

— A dotychczas? 

— Były wykonane dwa raporty — w latach 1977/78 i w 1980. A oprócz tego 
będzie normalna codzienna działalność interwencyjna. 

— W 1980 r. zaczęły we wszystkich większych ośrodkach powstawać kluby 
ekologiczne. Była to w wielu wypadkach spontaniczna działalność ludzi, którzy 
w ten sposób wyrażali votum nieufności Lidze za jej niedostateczną czy nie dość 
efektywną działalność. 

— O przyczynach niedostatecznej skuteczności pracy Ligi już mówiliśmy. A klu- 
bów ekologicznych nie traktowaliśmy jako konkurencji i przywitaliśmy je z za- 
interesowaniem. Jest tak dużo do zrobienia, że monopolu tu być nie powinno. Po- 
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trzebne są wielorakie działania, pożądany jest doping. Trochę zawiedliśmy się, 

bo kluby przycichły, nie zdradzają aktywności. A przecież bez presji społecznej 

nie ma skutecznego działania dla ochrony środowiska (...)


