DROGĘ WSKAZAŁ
„KAPITAN PLANETA"
Po 99 dniach zarosła połowa stawu. Ile dni trzeba, aby zarósł cały?
Odpowiedź: już tylko dzień. Tylko jeden dzień.
Tym stawem, który niszczymy, jest Ziemia.
Marek Siurawski
Przypomnę na początek ideę
zmarłego niedawno Jacques'a Cousteau - „kapitana Planety" - który
właśnie w morzu widział rozwiązanie
wszystkich dręczących nas problemów. Jasne, morze przecież to nie
tylko przestrzeń życiowa, pozwalająca uwolnić tereny zajęte dzisiaj pod
uprawę, ale i nieprzebrane rezerwy
surowców i energii, prawdziwe Eldorado. Cousteau i jego nieprzerwane
wysiłki badawcze i propagandowe
zasługują na najwyższy szacunek
i uznanie. l kontynuację.
Również Cousteau zwrócił uwagę, że chociaż drogi naszej ekspansji, jako ratunek dla całej Planety, są
oczywiste, to przecież w żadnym systemie edukacji, nie znajdziecie programu, który przygotowywałby „Ludzi Przyszłości" do realizacji tych
celów. A przecież powinniśmy mieć
jakiś plan działania, poznać skalę
trudności, przygotować kadrę wykształconych specjalistów, kiedy
nadejdzie czas, gdy wybierzemy
ostatecznie Kosmos lub morze
(a może jedno i drugie). Chociaż zakres możliwych zmian i zagrożeń
jest znacznie szerszy. Czy myślimy
o tym, jak mają wyglądać „wędrujące miasta" w kosmosie? Kolonie ludzkie na dnie mórz?
W obliczu nieprzewidywalności
zmian to całkiem sensowne działa-

nia ochronne, a nawet gdyby te wizje się nie sprawdziły, stanowić mogą fantastyczne stymulatory wzrostu.
Czy więc, biorąc pod uwagę indolencję władz i brak stosownych
programów edukacyjnych, możemy
jakoś „ratować się sami" nie czekając na oficjalne programy, zmiany
w systemie edukacji i decyzje polityków? Jasne, że tak! Przecież tak

ważnych spraw jak nasze życie
i przeżycie (również naszych dzieci
i wnuków) nie można zostawiać
w cudzych rękach! Na początku może to być zwykła, ale bardzo pouczająca zabawa z wykorzystaniem
umysłu i wyobraźni, taka „burza
mózgów" mieszkańców Planety
Woda. Kto wie, co z tego wyniknie...
Temat myślenia?

Drodzy Czytelnicy!
Zadajmy sobie wspólnie pytanie:
Jak będzie wyglądało życie ludzi
w morzu w potowie XXI, wieku?
Ci, którzy poczują, że mają coś
do przekazania innym, niech przeleją swoją wizjonerską odpowiedź
na papier.
Bo tak naprawdę jest to konkurs, na drugą połowę lata '99, który
autor powyższego ogłosił w audycji „Razem bracia do lin!", emitowanej
w kilkunastu rozgłośniach krajowych, i o którym informuje PT Czytelników „Rejsu" - konkurs z nagrodami. A główna to rejs na s/y ZAWISZA
CZARNY, ufundowana przez CWM w Gdyni, zawsze włączającym się
w takie akcje.
Najciekawsze prace opublikujemy - również w prasie żeglarskiej.
A więc precz z sufitem, dysponujesz wszelkimi możliwościami i środkami, zamień się w czasie wakacji w wielkiego wizjonera!
Na odpowiedzi (do trzech stron maszynopisu), koniecznie z dopiskiem „Razem bracia do lin!", czekamy do końca lata pod adresem:
Polskie Radio Lublin SA, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin.
Czas morza nadchodzi. Przyspieszmy go razem...
Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

