Nie róbcie z nas jeleni! – Happening w
obronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z wizytą u Minister Klimatu i Środowiska
W resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad wyłączeniem szczytowej partii Łyśca (Łysej Góry)
ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na bezprawny charakter tego działania zwracały uwagę
główne instytucje naukowe oraz organizacje przyrodnicze w Polsce. Bez skutku. W związku z
brakiem reakcji na społeczny sprzeciw w tej sprawie w czwartek 4 listopada w Warszawie odbędzie
się społeczny protest przeciwko zmianie granic parku.
W resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad wyłączeniem szczytowej partii Łyśca
(Łysej Góry) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na bezprawny charakter tego
działania zwracały uwagę główne instytucje naukowe oraz organizacje przyrodnicze w
Polsce. Bez skutku. W związku z brakiem reakcji na społeczny sprzeciw w tej sprawie w
czwartek 4 listopada w Warszawie odbędzie się społeczny protest przeciwko zmianie granic
parku.
Demonstracja przyjmie nietypową formę, bo do stolicy zawita wielki tekturowy jeleń w towarzystwie
świętokrzyskich czarownic. Magiczny pochód wyruszy o godzinie 10.00 spod Dworca Centralnego,
skąd Alejami Jerozolimskimi i ul. Raszyńską uda się pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tam
aktywiści i aktywistki wręczą nowej minister list w sprawie Łyśca, pod którym podpisało się ponad
38 tysięcy obywatelek i obywateli.
Skoro żaden z poprzednich ministrów nie zechciał pochylić się nad losem świętokrzyskiej
przyrody, przyroda pofatyguje się do nowej minister. Jeleń, występujący także w logo
ŚPN, oznacza bogactwo przyrodnicze Łyśca, a czarownice jego dziedzictwo kulturowe.
Mieszkańcy i mieszkanki naszego regionu wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw wobec
planów zmiany granic parku narodowego. Chcemy, by nasz głos został usłyszany – mówi
Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia MOST.
W toku konsultacji społecznych ministerialnego rozporządzenia zmianie granic parku sprzeciwiały
się m.in.: Rada Naukowa ŚPN, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Instytut Ochrony Przyrody PAN.
Ich głosy podobnie jak opinie organizacji przyrodniczych zostały jednak zlekceważone przez
poprzednich ministrów.
Wmawia nam się, że powiększenie parku o 60 ha bezwartościowego lasu, w miejscu,
które nawet do parku nie przylega, zrównoważy wycięcie cennego fragmentu w sercu
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Według nas to kpina z polskiego prawa, ze
społeczeństwa i z głosu naukowców. Idziemy domagać się od minister Moskwy wycofania
tego haniebnego rozporządzenia, wydanego przez jej poprzedników – mówi Monika
Stasiak ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Świat stoi na krawędzi katastrofy klimatycznej. Potrzebujemy chronić dziką przyrodę, bo
to ona jest warunkiem naszego przetrwania. Zamiast tego Ministerstwo Klimatu i
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politycznych korzyści. Nie ma na to naszej zgody – mówi Kamila Siwek z Extinction
Rebellion Polska.
Organizatorzy protestu zwracają także uwagę, że rozporządzenie to niebezpieczny precedens, który
pozwoli na niszczenie innych obszarów przyrodniczo cennych. Wierzą, że nowa minister naprawi
błędy poprzedników i wycofa się z urzędniczych zakusów na przyrodę Łyśca.
Informacje o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2938912923103843
Osoba do kontaktu:
Monika Stasiak, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 516 827 053, e-mail:
monika@pracownia.org.pl
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