
Projekt  Mons Pax - (Góra Pokój) 

Piramida Cheopsa w Egipcie ma 147 m wysokości. Jest najwyższą na świecie budowlą z ułożonych kamiennych 

bloków - powstała prawie 4600 lat temu. W tym samym czasie usypano najwyższy kopiec,40m (Silbury Hil, Anglia).  

Przedstawiam propozycję usypania w środkowej Europie najwyższej góry w świecie stworzonej 

przez człowieka (nie kopca). Góra ta miałaby minimum 148 m wysokości (więcej niż piramida Cheopsa), a 

jej stoki byłyby łagodne, aby ziemia się nie obsuwała. Najlepszym pod ten projekt byłby teren płaski, aby 

góra była widoczna ze wszystkich stron, a optymalnym miejscem jej lokalizacji jest Nizina Polska (środek 

Europy leży właśnie w Polsce). Tworzenie góry trwałoby długie lata, kilka pokoleń - a najważniejszym byłby 

sam proces jej powstawania. 

Byłaby to akcja społeczna, w której każdy mógłby wziąć udział poprzez dostarczenie, zgodnie z prawem, na 

teren powstającej góry ziemi (piasku, żwiru, kamieni) lub przez przekazanie pieniędzy na specjalne konto. 

Unikalność tego projektu na skalę światową polegałaby również na tym, że każda łopata lub wiadro ziemi 

(piasku, żwiru), każdy kamień – wszystko to musiałoby przejść przez czyjeś ręce. W projekcie uczestniczyliby 

ludzie dobrej woli nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Nazwiska zaangażowanych osób, nazwy 

organizacji lub grupy ludzi (np. gdyby przywieziono ziemię z jakiejś miejscowości zebraną przez jej 

mieszkańców) byłyby zapisane na specjalnej liście. 

Pod Mons Pax potrzebny będzie teren o powierzchni około 1 km2 (grunty nie nadające się do uprawy, 

nieużytki lub niskiej jakości las). Powstającą górę należałoby stopniowo zalesiać i przekształcać w park 

rekreacyjny. Cały ten proces byłby atrakcją dla zaangażowanych i dla odwiedzających – a to stworzyłoby 

wspaniałe warunki do: - promocji światowego pokoju i rozwoju integracji światowej - promowania i 

upowszechniania dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, a co za tym idzie, do wzrostu ruchu 

turystycznego - promocji i rozwoju wolontariatu. 

Proponuję nadać górze łacińską nazwę „Mons Pax” - „Góra Pokój”. Założyłem fundację Mons Pax. 

Poniżej logo zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. 

Projekt przesłałem do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ministerstwa 

Środowiska RP, Urzędu Prokuratorii Generalnej RP, Wojewody Wielkopolskiego i Mazowieckiego oraz kilku innych 

urzędów z prośbą o opinię. Wiosną 2019 zaprezentowałem projekt w Gdyni na imprezie KOLOSY (kolosy.pl). 

Jerzy Adamuszek, Montreal.   Adres e-mail: adamuszek@gmail.com 

Jerzy Adamuszek: geograf, autor książek podróżniczych, którego niektóre osiągnięcia zostały zarejestrowane w 

Księdze Guinnessa. Od 1994 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu organizuje i prowadzi dwa cykle spotkań. 

Więcej o pomysłodawcy w Wikipedii, a o jego działalności społecznej na:  www.sawsrodnas.ca 

Architekci starożytnego Egiptu najpierw wytyczyli podstawę piramidy Cheopsa - czyli kwadrat o boku 232 m. i ustalili 

kąt nachylenia jej ścian - 51 stopni. Po 20 latach układania bloków skalnych powstała najwyższa tego typu budowla na 

świecie o objętości 2,6 mln m3. Podstawa góry Mons Pax miałaby kształt nieregularny, a jej łagodne zbocza byłyby 

nachylone pod kątem od 25 do 35 stopni. Jej objętość byłaby minimum dwa razy większa od objętości piramidy, 

ponieważ im łagodniejsze będą zbocza góry tym większa jej objętość. Jeżeli 2600 lat p.n.e. ludzie byli w stanie 

wznieść piramidę Cheopsa w ciągu dwóch dekad, jestem przkonany, że pomysł usypania góry Mons Pax w czasie 

kilka razy dłuższym jest jak najbardziej realny. Największym wyzwaniem będzie rozpoczęcie tego projektu! 

Kontynuować będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki ....kontynuować będą przyszłe pokolenia. 
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