
INFORMACJA PRASOWA 

Puszcza Białowieska nadal „zamknięta”, turyści rezygnują  
z przyjazdów, branża turystyczna żąda wsparcia od rządu 

Turyści rezygnują z wczasów w Puszczy. Branża turystyczna nie kryje irytacji  
i z determinacją domaga się cofnięcia zakazu wstępu.  

Od początku kwietnia na dużych obszarach Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka obowiązuje 
zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem jest zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z 
obecności martwych drzew, zaatakowanych przez kornika. Zakazem objęte są jednak również 
rozległe rozległe kompleksy lasów liściastych, całkowicie pozbawione osławionych drzew 
„kornikowych”, co nadaje zarządzeniu groteskowe zabarwienie i czyni absolutnie 
niewiarygodnym jego oficjalne uzasadnienie. Otwiera to pole do spekulacji, czemu ma ono 
właściwie służyć, co Minister Środowiska i Lasy Państwowe chcą ukryć przed mieszkańcami 
i turystami. Absurd całej tej sytuacji podkreśla fakt, iż Lasy Państwowe straszyły w 
przeszłości lokalną społeczność wizją całkowitego zakazu wejścia do lasu w przypadku 
poszerzenia Parku Narodowego. Dziś przy każdej drodze leśnej, co kilometr ustawione są 
tablice zakazujące wstępu do Puszczy, stwarzając silne wrażenie getta leśnego. Wejście na ten 
teren stanowi wykroczenie wskazane przez art. 151 par 1 Kodeksu Wykroczeń 

5 kwietnia b.r. przedstawiciele branży turystycznej i mieszkańcy puszczańskich gmin 
wystosowali list do Ministra Środowiska, w którym zażądali cofnięcia zakazu wstępu do 
Puszczy Białowieskiej przed Wielkanocą. Zaproponowane przez nich racjonalne rozwiązania 
umożliwiały zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach bez uszczerbku dla turystyki. Niestety, 
ich głos został całkowicie zlekceważony, zakaz obowiązuje nadal, pomimo zbliżającego się 
kolejnego gorącego okresu turystycznego w Puszczy, związanego z weekendem majowym. 
Coraz większa liczba zapytań od zaniepokojonych turystów odnośnie możliwości poruszania 
się po Puszczy potwierdza obawy protestujących. 

Dlatego 24 kwietnia 2017 r. ponad dziewięćdziesięciu (dwukrotnie tylu, co podczas 
pierwszego protestu) przedstawicieli lokalnej branży turystycznej  i mieszkańców 
wystosowało ponowny apel o wycofanie zakazu wstępu do Puszczy Białowieskiej – tym 
razem do Premier Beaty Szydło oraz Ministrów Turystyki, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Finansów i Rozwoju. Mieszkańcy obawiają się zastoju w turystyce i utraty miejsc pracy, a 
tym samym środków do życia.  

Z uwagi na pierwsze anulacje pobytów i bardzo liczne zapytania o sens przyjeżdżania z 
powodu zamknięcia Puszczy oraz zbliżający się długi weekend majowy, kwaterodawcy, 
firmy turystyczne i przewodnicy domagają się od rządu pomocy w wyegzekwowaniu 
zniesienia zakazu wstępu. Apelują również o zarządzanie Puszczą w sposób adekwatny do jej 
wyjątkowego statusu – to przede wszystkim unikatowa w skali Europy, a wręcz całego świata 
przyroda co roku przyciąga do Białowieży tysiące gości. Kampanie reklamowe Ministerstwa 
Turystyki i Polskiej Izby Turystycznej za granicą opierają się głównie na statusie Puszczy 
jako przyrodniczego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Zagraniczni turyści przyjeżdżają tu 
wyłącznie z jej powodu. Zaś turystyka stanowi ważne, a bardzo często jedyne, źródło 
utrzymania znacznej części lokalnej ludności.  



W swoim liście przedstawiciele branży turystycznej zwracają uwagę na założenia rządowego 
Programu Rozwoju Turystyki do 2020, w którym wskazuje się turystykę jako istotny czynnik 
rozwoju regionalnego i lokalnego, umożliwiający poprawę jakości życia mieszkańców. 
Obawiają się, że rezultatem zakazów wstępu będzie spadek zainteresowania Puszczą i 
sprzeciwiają się zaprzepaszczaniu lat pracy nad rozwojem turystyki w regionie. Bez 
puszczańskiej przyrody nie byłoby turystyki, a bez turystyki Białowieża i okoliczne wioski 
należałyby do biednych, pogrążonych w stagnacji miejscowości, jakich wiele na Podlasiu.  

Branża turystyczna nie godzi się na to, żeby marnować rezultaty jej pracy: wieloletniego 
działania na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania potencjału Puszczy dla dobra stabilnego, 
zrównoważonego rozwoju regionu. Dziś to wszystko jest niweczone przez nieodpowiedzialne 
decyzje Lasów Państwowych  i ministra Szyszki, przy milczącej akceptacji samorządów.  

 

Osoby kontaktowe dla mediów:  

 
1) Sławomir Droń, Białowieskie Centrum Sportu, 733 587 583 
 
2) Wiktor Kabac, artysta, malarz Puszczy, mieszkaniec Hajnówki, 726 104 026 

3) Piotr Kamiński, biuro podróży Kampio, 602 286 537 

4) Katarzyna Leszczyńska, Wisent Reisen, biuro turystyki przyrodniczej i kulturowej,              
0041 43 333 25 25 
 
5) Joanna Łapińska, przedstawicielka Lokalsów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej 
692 179 156  
 
6) Łukasz Mazurek, Wild Poland, biuro przyrodniczej turystyki przyjazdowej, 501 797 251  
 
7) Michał Polakowski, przewodnik, ornitolog, 604108003 

8) Mirosław Stepaniuk, przewodnik turystyczny, 602 430 772 

9) Maciej Zimowski,  organizator turystyki przyrodniczej, Bird Service, 604 446 233 

 

 

 

 


