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O ochronie Puszczy Białowieskiej piszą
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JAKUB OSTAŁOWSKI

A. POWAŁOWSKA

Na początek

P

olska Akademia Nauk w ostatnim czasie poświęciła
wiele uwagi Puszczy Białowieskiej. Dyskutowaliśmy
o puszczy na Zgromadzeniu Ogólnym PAN,
na zebraniach Wydziału Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN, na organizowanych przez nas konferencjach
tematycznych, a wreszcie na dużej konferencji międzynarodowej.
We wszystkich tych dyskusjach ścierały się merytoryczne
argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników wycinki
drzew w Puszczy Białowieskiej dotkniętej masowym pojawianiem się kornika drukarza. Polska
Akademia Nauk przedstawiła opinii publicznej, przede wszystkim w kraju, merytoryczne
stanowiska, które zostały wypracowane przez czołowych krajowych i zagranicznych przyrodników.
Nasz punkt widzenia był ostatnio szeroko upowszechniony w „Science” – najbardziej prestiżowym
piśmie naukowym na świecie. Ten dwujęzyczny specjalny numer „Akademii” przedstawia
ponownie wybrane wystąpienia na wspomnianych konferencjach i wybrane stanowiska PAN
odnośnie do Puszczy Białowieskiej. Uprzednio numery specjalne „Akademii” były poświęcone
takim kwestiom jak migracje ludzi we współczesnym świecie czy szczepionki.
Pozwolę sobie na uwagę natury ogólniejszej. W postrzeganiu naszego kraju przez świat
dominującą rolę odgrywają osoby, których ranga nawet w skali globalnej jest istotna.
Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Stefan Banach w nauce, Fryderyk Chopin,
Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz w sztuce
przyczyniają się do rozpoznawalności i przychylnego postrzegania naszego kraju. Unikatowa
wartość i piękno Puszczy Białowieskiej to również szeroko znany w świecie emblemat naszego
kraju. Dlatego musimy dbać o Puszczę Białowieską, tak jak powinno się dbać o dobre imię Polski.
Niezrozumiałe i brutalne jej niszczenie temu nie służy.

prof. Jerzy Duszyński,
prezes Polskiej Akademii Nauk
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