Projekt MonsPax - (Góra Pokój)
Piramida Cheopsa w Egipcie ma 147 m wysokości. Jest najwyższą
budowlą na świecie z układanych kamiennych bloków - powstała prawie
4600 lat temu. W tym samym czasie usypano najwyższy kopiec w Silbury
Hill w Anglii (40 m).
Wychodzę z propozycją usypania w środkowej Europie najwyższej
góry w świecie (nie kopca). Miałaby minimum 150 m (więcej niż wysokość
piramidy Cheopsa) i była łagodna, aby ziemia się nie obsuwała.
Optymalnym miejscem lokalizacji tej góry jest Nizina Polska, ponieważ
środek Europy leży na terenie Polski. Tworzenie góry trwałoby długie lata,
może nawet kilka pokoleń i najważniejszym byłby sam proces jej
powstawania.
Byłaby to akcja społeczna, w której każdy mógłby wziąć udział, poprzez
dostarczenie na teren powstającej góry ziemi (piasku, kamieni) lub
przekazania pieniędzy na specjalnie konto. Unikalność tego projektu na
skalę światową polegałaby na tym, że każda łopata lub wiadro ziemi
(piasku, żwiru), każdy kamień – wszystko to musiałoby przejść przez czyjeś
ręce. W usypywaniu góry 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 ciężarówką z
jakiejś miejscowości, zebraną przez jej mieszkańców) byłyby zapisane na
specjalnej liście.
Gdyby zaistniała potrzeba, wysokość góry można powiększać.
Teren, włącznie z górą, należałoby przekształcić w park rekreacyjny.
Stanowiłoby to atrakcję turystyczną zarówno dla budujących górę, jak i dla
odwiedzających to miejsce - co stworzyłoby wspaniałe warunki do:
- promowania i upowszechniania dziedzictwa historycznego i kulturowego
Polski, a co za tym idzie, do powiększenia ruchu turystycznego.
- promocji pokoju światowego i rozwoju integracji światowej.
- promocji i rozwoju wolontariatu.
Najlepszym miejscem pod górę „MonsPax” byłyby wspomniane wcześniej
tereny nizinne – płaskie, aby była ona wyraźnie widoczna ze wszystkich

stron. Według mojej opinii należy przenalizować Wielkopolskę, szczególnie
nieużytki, gdzie kiedyś wydobywano węgiel brunatny.
Proponuję nadać górze łacińską nazwę „MonsPax” - „Góra Pokój”.
Poniżej logo zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Powstaje Fundacja
MonsPax.

Projekt został przesłany do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa
Środowiska RP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z
prośbą o opinię.
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