
Katowice w obronie Puszczy Białowieskiej – naukowcy, działacze 
społeczni, politycy lokalni, mieszkańcy Śląska 

 
 
We wtorek 13 czerwca w Katowicach odbył się protest mieszkańców Śląska przeciw 
działaniom Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej organizowany przez członków i 
sympatyków stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Pod hasłem „STOP 
wycince - solidarni z Puszczą Białowieską” działacze społeczni oraz mieszkańcy 
zaprotestowali w pokojowy sposób przeciwko niszczeniu tego najcenniejszego w Europie 
lasu, jakim jest Puszcza Białowieska. 

 
Protest przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej rozpoczął się o godzinie 17.00.  Zgromadzeni 
w liczbie ponad 200 osób pokazali, że problem wycinki  nie dotyczy tylko mieszkańców okolic 
Puszczy, ale wszystkich obywateli Polski. Akcję obrony Puszczy poparli śląscy naukowcy: 
 
Byłem w Puszczy tydzień temu i widziałem na własne oczy miejsca zdewastowane przez 
ciężkie maszyny. Wszyscy naukowcy zajmujący się lasami wiedzą, że zrąb zupełny niszczy 
cały ekosystem. To, co Lasy Państwowe robią w Puszczy, to degradacja naszego 
narodowego dziedzictwa! - powiedział dr Ryszard Kulik – ekolog, pisarz, psycholog.  
 
Zastanawiające jest dlaczego właśnie teraz trwa taki zaciekły atak na puszczę. Wszystkie 
strony sporu są zgodne, że jest to „perła” naszej rodzimej przyrody. Czy tę „perłę” należy 
traktować ciężkim sprzętem, tłumacząc, że to dla jej dobra? Inną sprawą jest próba ostrej 
antagonizacji ludzi (np. ludzi nauki konfrontuje się z leśnikami bez szacunku dla naukowej 
dyskusji). W społeczności lokalnej także wzbudzany jest konflikt na poziomie zawodowym 
(leśnicy) i ludzkim -  w rodzinach, wśród sąsiadów. Czy naprawdę trzeba aż tak się spieszyć 
z wycinkami, nie dbając o zdanie znacznej części środowiska naukowego, społeczności 
lokalnej i mieszkańców Polski? - pytał dr hab. Adam Rostański – botanik. 
 
Dla naukowców przyrodników konflikt wokół podjętych działań w Puszczy Białowieskiej 
przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe jest szczególnie bulwersujący. Do głosu 
doszły opinie udające “naukowe”, a nie mające nic wspólnego z wynikami badań 
naukowych. Eksperci zdecydowanie sprzeciwiają się wyrażanym publicznie tezom o 
antropogenicznym pochodzeniu Puszczy czy pogorszeniu się ochrony siedlisk i gatunków 
objętych programem Natura 2000 w wyniku zaniechania zwalczania kornika. Puszcza nie 
wymaga żadnej “naprawczej” ingerencji człowieka. Dzisiaj jakaś część naszego świata ginie 
bezpowrotnie - powiedział prof. Piotr Skubała, biolog z Uniwersytetu Śląskiego. 
 
Do protestu przyłączyła się także dr hab. Anna Orczewska, ekolog lasu, przebywająca obecnie 
ze studentami na ćwiczeniach terenowych. Podczas demonstracji został odczytany jej list, 
zakończony dramatycznym apelem: Panowie Leśnicy!!! Jeśli chcecie, aby społeczeństwo 
znowu zaczęło was szanować, przestańcie łamać międzynarodowe prawo, zabierzcie swoje 
harvestery, zostawcie Puszczę w spokoju i oddajcie ją społeczeństwu!  
 
Mieszkańcy Śląska również się wypowiedzieli – indywidualnie, jak i zbiorowo. Spontaniczne 
okrzyki były podchwytywane przez zebranych: „Jeszcze Puszcza nie zginęła, póki my żyjemy!”, 
„Szyszko na drzewo!”. W demonstracji wzięła także udział Gabriela Lenartowicz, poseł na 



Sejm RP, minister środowiska w gabinecie cieni PO, członkini Parlamentarnego Zespołu ds. 
Ochrony Puszczy Białowieskiej. 
 
W Puszczy Białowieskiej, najcenniejszym przyrodniczo naturalnym lesie nizinnym w Europie, 
trwa intensywna wycinka drzew prowadzona przy pomocy ciężkiego sprzętu. Teraz, w tym 
momencie, naturalna, dzika Puszcza zamieniana jest w zwykłą plantację drewna: drzewostany 
ponadstuletnie są wycinane i wywożone pod pretekstem walki z kornikiem, a w ich miejscu 
za chwilę zostanie posadzony w rządkach las gospodarczy, jakich setki są w całej Polsce. Pod 
koniec maja obrońcy Puszczy rozpoczęli bezpośrednie działania mające na celu 
powstrzymanie niszczenia naszego największego przyrodniczego skarbu! Aktywiści codziennie 
patrolują Puszczę, jak również blokują harvestery – maszyny, które w ciągu jednego dnia 
pracy wycinają tyle drzew, ile ekipa pilarzy w przeciągu miesiąca!  
 
Protest w Katowicach był elementem ogólnopolskiej mobilizacji i wsparcia dla osób 
walczących w terenie – do tej pory podobne akcje odbyły się w Toruniu (5.06), Poznaniu 
(9.06), Bydgoszczy (10.06), Wrocławiu, Krakowie (12.06), Gdańsku (13.06). Kolejne 
demonstracje planowane są w Szczecinie, Łodzi i Warszawie, dołączają następne organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne, które zapowiadają, że będą działać aż do skutku, tzn. do 
zaprzestania bezsensownej wycinki. 
 
Postulaty kierowane do Ministerstwa Środowiska oraz dyrekcji Lasów Państwowych są 
niezmienne: 

 żądamy natychmiastowego wstrzymania wycinki,  

 żądamy wycofania ciężkiego sprzętu (harwesterów) z puszczańskich nadleśnictw,  

 żądamy cofnięcia zakazu wstępu do lasu, który od kilku tygodni obowiązuje w 
nadleśnictwach Hajnówka I Białowieża, 

 żądamy rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do powiększenia 
Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

 
Osoby kontaktowe: 
dr Ryszard Kulik, tel. 502 868 412, e-mail: ryszard.kulik@us.edu.pl 
prof. Piotr Skubała, tel. 785 975 594, e-mail: piotr.skubala@us.edu.pl 
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