
 

 

STANOWISKO  

 

 

W nawiązaniu do planowanej na 21-22 listopada 2019 r. w Mucznem konferencji dotyczącej 

lasów bieszczadzkich, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Leśne, Leśne Kompleksy 

Promocyjne, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Krośnie chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w sprawie organizacji 

tego wydarzenia, jak i innych podobnych, organizowanych przez Lasy Państwowe. 

 

Podejmowanie tematu wartości przyrodniczej polskiej części Karpat, a w szczególności 

Bieszczadów, Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego jest w naszej ocenie 

bardzo ważne. Jednakże do rozmów o formach ochrony oraz gospodarowaniu tymi cennymi 

obszarami należy zapraszać wszystkie zainteresowane strony, bez względu na zajmowane 

przez nie stanowiska. Jesteśmy przekonani, że tylko konstruktywny dialog z poszanowaniem i 

wysłuchaniem racji każdej ze stron może doprowadzić do wypracowania wspólnej strategii 

działania. 

 

Do wzięcia czynnego udziału we wspomnianej powyżej konferencji zaproszono Inicjatywę 

Dzikie Karpaty. Umożliwienie zabrania głosu przez stronę społeczną w dyskusji to na pewno 

krok w dobrą stronę. Pragniemy jednak zauważyć, że przewidziane w programie 

czterdziestominutowe wystąpienie przedstawicieli Inicjatywy to za mało, by mówić o 

nawiązaniu dialogu między stronami. Mamy podstawę do stwierdzenia, że organizacja 

konferencji bez zaproszenia większej liczby interesariuszy ma na celu przedstawienie tematu 

tylko z jednej strony.  

 

Rzuca się również w oczy brak zaproszonych przedstawicieli nauk przyrodniczych, 

przemysłu drzewnego i zakładów usług leśnych. Co  najważniejsze, program konferencji jest 

tak skomponowany, że uniemożliwia w praktyce jakąkolwiek dyskusję inspirowaną 

prelekcjami, ponieważ nie ma na nią po prostu czasu. Jest znamienne jednak, że znalazł się 

czas na konferencję prasową. 

 

Powstaje, niestety wrażenie, że celem tej konferencji jest jednostronne przeforsowanie wizji 

promowanej przez Lasy Państwowe i przekonanie kierownictwa tej instytucji, że w 

odniesieniu do tego terenu ta wizja jest jedyną powszechnie podzielaną, co jednak mija się z 

prawdą.  Byliśmy świadkami takich działań Lasów Państwowych w odniesieniu do Puszczy 

Białowieskiej, dlatego uważamy, że powtarzanie tego typu strategii w innych częściach kraju 



jest niewłaściwe. 

 

Jako organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody w Karpatach i na terenie całej 

Polski apelujemy o uwzględnianie realnej możliwości prezentowania uzyskanych przez nas 

wyników obserwacji oraz wniosków podczas tego rodzaju wydarzeń. Uważamy, że 

powinniśmy stanowić równoprawną stronę tej dyskusji. Brak zaproszenia wielu interesariuszy 

oraz przeznaczenia im odpowiedniej części w dyskusji powoduje wrażenie braku gotowości 

do podjęcia dialogu z organizacjami pozarządowymi przez Lasy Państwowe. 

 

Pragniemy również wyrazić nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie wspólne 

przygotowanie konferencji o podobnej tematyce z miejscem na merytoryczny wkład 

wszystkich zainteresowanych tematem stron i z odpowiednią przestrzenią na wyczerpującą i 

rzeczową dyskusję. Będziemy podejmowali działania w tym kierunku. 
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