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Bezpieczenstwo ekologiczne
Artykul prasowy ze spotkania z Prof. Janem Szyszko w Krosnie, który sie ukazal 20 pazdziernika br. w Dzienniku Polskim.

Lesnicy, ekolodzy, przyrodnicy, mysliwi i samorzadowcy spotkali sie w Krosnienskim Domu Kultury z prof. Janem
Szyszko, prezesem zarzadu Stowarzyszenia na rzecz Zrównowazonego Rozwoju Polski, poslem elektem na Sejm V
kadencji, bylym ministrem ochrony srodowiska z lat 1997-1999. Gosc mówil o wykorzystaniu zasobów przyrodniczych
Polski do inicjowania procesów rozwojowych terenów niezurbanizowanych.
Spotkanie z prof. Janem Szyszko prowadzila Grazyna Zagrobelna z Nadlesnictwa Oleszyce, byla szefowa Regionalnej
Dyrekcji Lasów Panstwowych w Krosnie.Profesor zatrzymal sie w Krosnie w drodze z Uzhorodu, gdzie odebral tytul
doktora honoris causa tamtejszego uniwersytetu. Spotkanie odbylo sie w ramach ogólnopolskiego cyklu "Zasoby
przyrodnicze Polski szansa rozwoju terenów niezurbanizowanych".Wedlug naukowca elity polityczne nie maja pojecia o
problemach wsi i terenów wiejskich. Jego program, budowany od 1990 roku, zostal w calosci zaakceptowany przez Prawo
i Sprawiedliwosc. Polska, jako kraj biedny, o ogromnym bezrobociu i braku specjalizacji w jakiejs dziedzinie
gospodarczej, ma tez zalety - jedna z nich sa wspaniale zasoby przyrodnicze. - Dzieki temu, ze przetrwala prywatna
wlasnosc rolna, mamy gleby do produkcji wysmienitej zywnosci, róznorodnosc biologiczna gatunków. Lesnictwo jest
przykladem uzytkowania zasobów przyrodniczych. Polska filozofia ochrony przyrody poprzez uzytkowanie w pelni sie
sprawdza - podkreslil profesor. Jego zdaniem przyroda nie znosi demokracji, a nad prawami przyrodniczymi,
biologicznymi, ludzkimi czy boskimi nie mozna glosowac w parlamencie.Szanse dla Polski widzi w produkcji zdrowej
zywnosci o podwyzszonej jakosci oraz w rozwoju turystyki, bo mamy wspaniale krajobrazy, piekna przyrode i jestesmy
krajem atrakcyjnym. Zaniedbana jest infrastruktura, a to utrudnia rozwój i czerpanie zysków z turystyki. Profesor ironizowal,
jak to w krajach Europy Zachodniej, gdzie zniszczono naturalne srodowiska przyrodnicze, teraz próbuje ratowac sie
sytuacje i buduje np. przejscia przy autostradach dla zab czy jeleni, których nie widziano tam od 400 lat. - W dodatku
waskie, by nie przelazl, obsadzane gatunkami ladnych drzew, bo chodzi o estetyke, a nie potrzeby jelenia - dodal z
sarkazmem. (...)Stowarzyszenie na rzecz Zrównowazonego Rozwoju Polski powstalo w 1999 r. Skupia m.in. naukowców,
lesników, przyrodników i przedstawicieli wielu srodowisk, dzialajacych w ochronie srodowiska. Jednym z zadan, jakie
stawiaja sobie czlonkowie stowarzyszenia, jest upowszechnianie w swiadomosci Polaków przekonania o niezwyklym
bogactwie Polski, jakim bez watpienia jest wyjatkowe w skali Europy srodowisko naturalne. Sluzyc temu moze
prawidlowa ocena i rzeczowa wycena zasobów przyrodniczych kraju. Zwiadomosc ich rzeczywistej wartosci umozliwi
skutecznie prezentowac narodowe interesy w Unii Europejskiej i efektywnie korzystac z unijnych funduszy,
przeznaczonych na róznorodne dzialania na rzecz ochrony srodowiska. (...)Tekst (BH)
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