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Dlaczego to robimy? Bo zagrożenia dla Polskiej
przyrody i środowiska są bardzo poważne:

1 __

Przyroda jako towar, dla myśliwych i leśników
zamiast wspólnego dobra dla tych i przyszłych
pokoleń.
Polityka wobec przyrody i środowiska ministra Szyszki to nie są jakieś uchybienia czy korekty. Jest to,
godnie z hasłem „Polska w ruinie”, celowe i kompleksowe działanie, aby doprowadzić do "Przyrody w
ruinie". Usprawiedliwieniem ma być ideowa koncepcja sprzeczna m.in. z apelem papieża Franciszka o
ratowanie zagrożonego klimatu i ginącej, bliskiej Bogu przyrody, zawartym w encyklice „Laudato Si.
Nasz wspólny dom”. Minister Szyszko, głosi, że przyroda to towar i zasób, który Bóg kazał człowiekowi
eksploatować dla zaspokajania swoich egoistycznych potrzeb. Eksploatacja przyrody i środowiska ma
służyć w szczególności władzy i bogaceniu się bliskich ministrowi i jego partii grup interesów:
leśników, myśliwych, redemptorystów z ojcem Rydzykiem, oraz samego ministra i jego bliskich bez
względu na skutki dla samej przyrody, środowiska, demokracji, zdrowia Polaków i losu przyszłych
pokoleń.

2 __

Wyrok na Puszczę Białowieską, gdzie pod
pozorem walki z kornikiem minister Szyszko
szykuje masową wycinkę skarbu Polskiej
natury.
Pod pozorem walki z gradacją kornika drukarza, naruszając kompromis wypracowany przez zespół
powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wbrew opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
Komitetu Ochrony Przyrody PAN i naukowców przyrodników i ekologów z większości polskich
uniwersytetów, mimo zastrzeżeń i ostrzeżeń UNESCO i Komisji Europejskiej, minister Szyszko
zatwierdził masową wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, znosząc ochronę ponad stuletnich
drzewostanów. Tak masowa wycinka może być katastrofą dla skarbu polskiej natury, jakim jest Puszcza
Białowieska.

3 __

Rzeczpospolita Myśliwska, czyli odstrzały
żubrów i masakry dzików czy bobrów, oraz
prawo dające myśliwym przywileje większe od
innych obywateli i obywatelek.
Minister Szyszko opracował zmiany w prawie łowieckim. Przyjęcie przez Sejm tego projektu
doprowadzi do znaczącego pogorszenia standardów ochrony dzikich zwierząt, odda w ręce myśliwych
absurdalnie szeroki zakres uprawnień, zlekceważy fundamentalne prawa milionów właścicieli i
właścicielek nieruchomości oraz uniemożliwi Polkom i Polakom korzystanie z uroków ojczystej
przyrody. Ustawa ta, dotycząca nas wszystkich, w większości nie-myśliwych, została napisana pod
dyktando osób, które uprawiają krwawe hobby polegające na zabijaniu zwierząt.

4 __

Dewastacja Polskich drzew, na którą pozwala
przegłosowana błyskawicznie i bez kontroli

społecznej nowelizacja uchwały o ochronie
przyrody.
1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, przegłosowana 16 grudnia w Sali
Kolumnowej. Przyjęte zmiany niosą ogromne zagrożenie dla polskich drzew w gminach i miastach.
Osoba prywatna może odtąd wyciąć na swoim terenie bez żadnych formalności nawet dwustuletni dąb,
jeżeli nie jest pomnikiem przyrody. Radykalna liberalizacja przepisów skazuje drzewa na
niekontrolowaną wycinkę, a mieszkańców i mieszkanki Polski na życie na betonowej pustyni, ogromne
zanieczyszczenie powietrza, czy zwiększone narażenie na susze i powodzie.

5 __

Antyekologiczna dyktatura PiS, które
podporządkowało swojemu rządowi niezależne
dotąd instytucje chroniące środowisko oraz
chce odebrać obywatelom i obywatelkom
prawo do współdecydowania o środowisku.
Minister Szyszko prowadzi politykę konsekwentnego przejmowania lub likwidacji demokratycznych
instytucji i procedur kontrolnych, mających chronić przyrodę i zapewnić obywatelom i obywatelkom
prawo do czystego i zdrowego środowiska.
Ta dewastacyjna polityka zawiera się w czterech punktach:
1 ________ Podporządkowanie ministrowi środowiska niezależnych dotąd organów
doradczych ds. ochrony przyrody.
2 ________ Brak przejrzystości i konsultacji przy wprowadzaniu radykalnych zmian w
systemie ochrony przyrody i środowiska..
3 ________ Podporządkowanie ministrowi środowiska systemu decyzji
środowiskowych i finansowania działań na rzecz przyrody i środowiska
4 ________ Odbieranie możliwości działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska
organizacjom ekologicznym oraz obywatelom i obywatelkom.

6 __

Klimat dla smogu, czyli likwidacja programów
antysmogowych oraz oparta na węglu polityka
klimatyczna, która zrobi z Polski energetyczny
skansen Europy.
Minister Szyszko jest zagorzałym klimatosceptykiem, głoszącym publicznie, iż wiedza popierana przez
95% klimatologów na świecie i będąca podstawą podpisania porozumienia klimatycznego w Paryżu
przez 195 krajów świata, to propaganda służąca interesom krajów produkujących technologię
odnawialnych źródeł energii. Pod jego kierownictwem Polska prowadzi katastrofalną dla planety, Polek i
Polaków politykę klimatyczną i energetyczną, będącą źródłem wielkich strat finansowych oraz licznych
chorób i zgonów.
Państwo polskie może prowadzić dobrą politykę klimatyczną, która zarówno zapewniłaby autonomię
energetyczną i zmniejszyła emisję dwutlenku węgla, jak i zwalczałaby katastrofalne zanieczyszczenie
powietrza. W Polsce z powodu smogu przedwcześnie umiera 51 tys. ludzi rocznie. Ale tu również
minister Szyszko ma destrukcyjną rolę. W podlegającym mu Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej rozmontował programy na rzecz ochrony powietrza KAWKA i RYŚ, a także
zlikwidował zespół kompetentnych ludzi. Ministerstwo złożyło deklarację nowych programów, z których
się nie wywiązało. Ponadto Szyszko mimo licznych apeli (list z 10 tys. podpisów), utrzymuje najwyższy w
Europie poziom alarmowy dla pyłów zawieszonych PM10 – 300 μg/m3 (Czechy mają poziom 100 μg/m3,
Francja 80). Wreszcie Ministerstwo Środowiska blokuje sensowne skądinąd rozporządzenie o jakości
kotłów, przygotowane przez Ministerstwo. Rozwoju.

7 __

Zamach na Polskie wody, którego może
dokonać przekształcanie rzek w kanały, budowa
zapór na rzekach oraz przekop Mierzei Wiślanej.
Minister Szyszko wspiera przygotowane przez Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Morskiej
wielkie plany rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze i Wiśle oraz połączenie obydwu rzek
kanałem. Gdyby zostały zrealizowane, Odra i Wisła stałyby się skanalizowanymi drogami
wodnymi IV klasy. Szkody, które przyniosłoby zupełne przekształcenie rzek w kanały
żeglowne, byłyby niewspółmierne wobec obiecywanych wątpliwych zysków. Przyniosłyby
znaczne zwiększenie zagrożenia powodziowego, również skutków suszy, straty
gospodarcze, powiększenie deficytu budżetowego, potencjalne konflikty o wodę, wreszcie
dewastację polskiej przyrody o europejskim znaczeniu. Pamiętajmy, że Wisła jest jedną z
ostatnich wielkich rzek europejskich bliskich stanowi naturalnemu, o niezwykłych
ekosystemach. Jej bieg obejmuje 20 obszarów Natura 2000, 16 rezerwatów przyrody, 5
parków krajobrazowych i 13 obszarów chronionego krajobrazu oraz otulinę
podwarszawskiego Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyprostowanie, pogłębienie i
betonowanie brzegów Wisły zniszczyłoby te niezwykle cenne zasoby przyrodnicze. Inny
surrealistyczny plan wspierany przez Ministra Szyszkę dotyczy przekopu Mierzei Wiślanej, a
kolejny szkodliwych zmian w ustawie o prawie wodnym.

Wszystkie zmiany, katastrofalne dla polskiej przyrody,
środowiska, i rzek, wprowadzane są z cynizmem i arogancją,
łamiąc prawo unijne i międzynarodową Konwencję z Aarhus,
które gwarantują obywatelom i obywatelkom współudział w
decyzjach dotyczących ich środowiska życia.
Dlatego czas na masowy protest!
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez

Prosimy o rozpowszechniania informacji o

Partię Zieloni Marszu wszystkie organizacje i

marszu wszelkimi kanałami. Potrzebujemy osób

osoby, którym drogi jest los przyrody, środowiska

do pomocy: do robienia tablic i akcesoriów, do

i przyszłych pokoleń!

rozdawania ulotek, do zbierania podpisów pod

Dołączcie do nas jako „organizacja wspierająca”
wysyłając logo do: marsz@marszdlaprzyrody.pl.

Marsz jest LOGO. Banery i tablice są mile
widziane, tak samo jak wszelkie stroje,
dekoracje i akcesoria związane z przyrodą
(oczywiście nie łamiemy gałęzi żywych drzew i
krzewów!).
Jeżeli macie propozycje happeningów lub
występów, bądź utwory muzyczne tematycznie
związane z marszem, dajcie nam znać.
Wszystkie inicjatywy i pomysły będą przez nas
uważnie rozpatrzone.

petycją, do służby porządkowej, do
uczestnictwa w happeningu „Zielona Arka
Noego”. Zgłoszenia tu:
marszdlaprzyrody.pl/zgloszenie-wolontariusza
Wszelkie inicjatywy promujące Marsz są mile
widziane. Zachęcamy do demonstracji i pikiet
solidarnościowych w innych miastach (np. pod
lokalnymi biurami PiS) lub kampanii
wspierających w internecie.

