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Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w sprawie obywatelskiego 

protestu w obronie Puszczy Karpackiej 

 

W związku z prowadzoną przez Inicjatywę Dzikie Karpaty akcją obywatelskiego 

nieposłuszeństwa, mającą powstrzymać dalszą dewastację projektowanego Turnickiego 

Parku Narodowego, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot deklaruje całkowite 

poparcie dla idei utworzenia Turnickiego Parku Narodowego oraz dla wybranej przez 

Inicjatywę formy protestu. Apelujemy do wszystkich, którym zależy na ochronie przyrody, o 

bezpośrednie wsparcie działań. 

Teren projektowanego parku narodowego to jeden z ostatnich w Polsce kompleksów leśnych, 

gdzie zachowały się duże fragmenty lasów naturalnych. Świadczy o tym występowanie 

szeregu gatunków reliktowych lasów naturalnych, takich jak chrząszcze saproksyliczne 

(zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera, zagłębek bruzdkowany). Lasy te należą do 

najcenniejszych lasów pogórza Polski, ostatnich pozostałości Puszczy Karpackiej. 

Prowadzone tam wycinki prowadzą do nieodwracalnych zmian. Takie miejsce raz zniszczone 

przez setki lat nie powróci do pierwotnego stanu. Tylko najwyższa forma ochrony jest w 

stanie zapewnić zachowanie tych wyjątkowych miejsc. 

Starania o objęcie tego bezcennego w skali Polski obszaru ochroną trwają już od 

kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy koncepcja objęcia tego terenu ochroną w postaci parku 

narodowego została przedstawiona na w 1982 r. przez prof. Janusza Kotlarczyka, a następnie 

była rozwinięta przez prof. Jerzego Pióreckiego i Kotlarczyka w opracowaniu z 1988 roku 

oraz przedstawiona i skonsultowana z samorządowcami, resortem środowiska, naukowcami i 

organizacjami społecznymi w 1992. W 1993 r. została przedstawiona dokumentacja 

projektowa pod redakcją prof. Stefana Michalika, wskazująca na wartość przyrodniczą tego 

miejsca oraz potrzebę utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Jego utworzenia 

domagała się również Państwowa Rada Ochrony Przyrody w 1994 r. oraz Rada Ekologiczna 

przy Prezydencie RP (1995). 

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zainicjowała i przez wiele lat prowadziła kampanię na 

rzecz utworzenia Turnickiego PN. W czasach, gdy poparcie pod petycjami uzyskiwało się 

rozmawiając z ludźmi na ulicach, zebraliśmy ponad 30 tysięcy podpisów na rzecz utworzenia 

parku, które trafiły do Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1997 r. 

Prowadziliśmy ogólnopolskie działania informacyjno-promocyjne, w tym skierowane do 

lokalnej społeczności. Kampanię dla Turnickiego PN na bieżąco relacjonował Miesięcznik 
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Dzikie Życie. W efekcie kampanii postulowany Turnicki Park Narodowy został wpisany na 

listę parków przeznaczonych do utworzenia. 

Mimo ogromnych wysiłków włożonych w stworzenie koncepcji parku oraz jej 

propagowanie, państwo polskie całkowicie zawiodło oczekiwania społeczne. Żaden 

kolejny rząd nie odważył się utworzyć Turnickiego Parku Narodowego, poddając się 

blokowaniu tej inicjatywy przez Lasy Państwowe. Koncepcja utworzenia parku została 

ostatecznie pogrzebana zmianą Ustawy o ochronie przyrody z 2000 r., dającą samorządom 

prawo weta przy tworzeniu nowych parków narodowych. W efekcie jej wprowadzenia, w 

całym kraju nowe parki narodowe nie powstają, istniejące nie są powiększane, a dobro 

przyrody, głos społeczeństwa i aparat państwowy przegrywają z polityką surowcową Lasów 

Państwowych. 

Powołane do ochrony przyrody instytucje jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nie 

odważyły się także na utworzenie w miejscu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego 

sieci rezerwatów, których powstanie leży całkowicie w kompetencjach RDOŚ. Również tutaj 

zabrakło urzędnikom odwagi i dobrej woli, by chronić ostatnie reliktowe fragmenty Puszczy 

Karpackiej przed dewastacją. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe systematycznie dewastuje obszar 

projektowanego parku narodowego, prowadząc w nim wycinki na masową skalę. Plan 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza, którego ⅔ stanowi projektowany Turnicki Park 

Narodowy, przewiduje pozyskanie 1,2 miliona metrów sześciennych drewna w latach 2017-

2026. Mimo tak wielkiego pozyskania Nadleśnictwo Bircza od lat jest trwale deficytowe. 

Brak zysków z pozyskania każe dodatkowo kwestionować prowadzone tam prace, które 

przyczyniając się do zniszczenia przyrody, nie przynoszą zarazem zysku ekonomicznego. 

Niszczone są starodrzewy oraz powiązane z nimi siedliska roślin i zwierząt. Las poraniony 

jest szlakami zrywkowymi, które pogłębiają efekt przyrodniczej hekatomby. Na większości 

tego obszaru odbywają się także polowania zbiorowe, mające znaczący negatywny wpływ na 

duże drapieżniki (rysia, wilka i niedźwiedzia). 

Jako stowarzyszenie zgadzamy się zarówno z postulatami podnoszonymi przez 

protestujących w Puszczy Karpackiej, jak też z formą, którą przybrał ich protest. Niszczenie 

ostatnich pozostałości lasów naturalnych w ramach bezwzględnej eksploatacji, gdy 

doświadczamy największego kryzysu bioróżnorodności w dziejach gatunku ludzkiego – jest 

praktyką barbarzyńską. W konfrontacji z takimi praktykami, żaden dialog nie jest możliwy. 

Nasze postulaty: 

1. Utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, 

2. Wprowadzenie natychmiastowego moratorium na wycinkę drzew na terenie 

projektowanego parku. 

3. Deklarujemy pełne wsparcie dla akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa prowadzonej 

w Puszczy Karpackiej  

4.  Apelujemy do wszystkich osób, którym zależy na przyrodzie o pomoc Inicjatywie 

Dzikie Karpaty poprzez: fizyczne uczestnictwo w obronie lasu, dzielenie się informacją 

o proteście w mediach społecznościowych, wsparcie rzeczowe i finansowe. 
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Wierzymy, że tylko solidarnymi działaniami możemy przeciwstawiać się przemocy państwa 

wobec dzikiej przyrody. 

 

 

 

      Zgodnie z reprezentacją Zarządu 

      Radosław Ślusarczyk 

 


