
Mgr inż. EUGENIUSZ KRYSZTOFIK 

Świętokrzyski Park Narodowy 

Młodzież w parkach narodowych 

Молодеж в национальных парках 

Youth in national parks 

urystyka w Polsce stała się w ostatnich latach zjawiskiem społecz- 
nym, masowym, a kontakty Polaków z przyrodą zdążyły w stosun- 

kowo krotkim czasie przybrać różnorakie formy: wycieczek jednodnio- 
wych, kilkudniowych, obozów stałych, wędrownych wczasów świątecz- 
nych, dłuższego letniskowo-wypoczynkowego pobytu dla regeneracji sił 
i poprawy zdrowia. 

Wśród olbrzymich mas turystów w parkach narodowych znakomitą 
większość stanowi młodzież szkolna. Jest ona chętnie widziana na terenie 
parków, gdyż najczęściej uprawia turystykę o charakterze krajoznaw- 
czym. Poznaje piękno ziemi ojczystej, pogłębia i uzupełnia swą wiedzę 
o kraju, poznaje zabytki kultury i sztuki, pomniki męczeństwa narodu 
polskiego. 
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Najezestszym okresem wycieczek zbiorowych szkolnych są najpięk- 
niejsze miesiące roku — przedwakacyjne maj 1 czerwiec i powakacyjne 
miesiące złotej jesieni — wrzesień i październik. Miesiące wakacyjne są 
okresem obozów wędrownych, stałych harcerskich wędrówek małymi 
grupkami, parami, częstokroć w pojedynkę. 

Władze oświatowe doceniają ogromną rolę krajoznawstwa w wycho- 
waniu młodzieży szkolnej. Już okólnik Ministerstwa Oświaty z dnia 
6 grudnia 1946 r. zajął się sprawą Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkol- 
пе] PTK. W zmienionej formie ukazal sie on 16 lutego 1957 r., zajmujac 
się Szkolnymi Kołami Krajoznawczo- -Turystyczny mi. Zgodnie z tym okól- 
nikiem celem SKKT jest zaznajamianie młodzieży z krajem ojczystym, 
jego przeszłością oraz z jego dzisiejszymi dążeniami 1 potrzebami. 

Cel ten SKKT osiąga przez: 

1) budzenie zamiłowania do samodzielnych wędrówek po kraju; 
2) poznawanie warsztatów pracy ludzkiej; 
3) poznawanie przeszłości ziemi i kultury polskiej; 
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Dab ,,Bartek” w Samsonowie (OZLP w Radomiu) 

Fot. S. Kasprzyk 
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4) zbieranie materiałów krajoznawczych i współdziałanie z instytu- 
cjami naukowymi; 

») ochronę przyrody i zabytków historycznych; 
6) podnoszenie zdrowotności młodzieży przez organizowanie czynnego 

odpoczynku i różnych form obcowania z przyrodą; 
1) upowszechnianie wiedzy o kraju ojczystym z zakresu geografii, 

geologii, przyrody, archeologii, historii, etnografii oraz kultury, sztuki lu- 
dowej i jej zabytków; 

3) zachęcanie młodzieży do inicjowania innych form pracy krajoznaw- 
czej. 

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 lutego 1957 r. w sprawie orga- 
nizowania, utrzymywania i korzystania ze szkolnych schronisk wyciecz- 
kowych podkreśla, że: „W dążeniu do umasowienia ruchu szkolnego krajo- 
znawczo-turystycznego wydziały oświaty powinny wzmóc wysiłki w kie- 
runku stałego zwiększania liczby szkolnych schronisk wycieczkowych na 
wytyczonych szlakach turystycznych. Zadaniem schronisk jest zapew- 
nienie wędrującej młodzieży tanich noclegów, informacji i innych uła- 
(еп w zwiedzaniu okolicy**. 

Parki narodowe są wspaniałymi terenami do realizowania większości 
celów SKKT. 

Aby jednak młodzież szkolna mogła z pobytu w parkach odnieść jak 
najwięcej korzyści, a wyrządziła jak najmniej szkód, tradycyjna wy- 
cieczka musi ulec modyfikacji. 

Zmierzając do zorganizowania wycieczki do któregokolwiek parku, orga- 
nizatorzy i wychowawcy towarzyszący wycieczce powinni przekazać mło- 
docianym uczestnikom wycieczki minimum wiadomości o roli i dzisiej- 
szym znaczeniu parków narodowych w Polsce, a następnie opracować 
w szkole, przy współudziale organizacji młodzieżowych, plan wycieczki. 

Oto minimum koniecznych wiadomości. 

Pierwsza w Polsce ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 września 
194) r. ujmuje w normy prawne problem ochrony „tworów przyrody zy- 
wej i nieozywionej*, „okazów gatunków roślin i zwierząt na określonych 
obszarach”. 

Poddanie pod ochronę następuje przez: 
1) uznanie za pomniki przyrody poszczególnych tworów przyrody 

lich skupien; 
2) uznanie za rezerwaty przyrody określonych obszarów, na których 

podlega ochronie całość przyrody, niektóre jej składniki lub estetyczne 
cechy krajobrazu; 

3) utworzenie parków narodowych na określonych obszarach na po- 
wierzchni nie mniejszej od 500 ha, o szczególnych wartościach naukowych, 
estetycznych, historyczno-pamiątkowych, zdrowotnych i społecznych oraz 
ze względu na swoiste cechy krajobrazu. 

Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia 
Radv Ministrow. wydanego na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Spo- 
łecznej. Park narodowy, w odróżnieniu od rezerwatu, ma własną admini- 
strację i podlega bezpośrednio Zarządowi Ochrony Przyrody w Minister- 
stwie Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Wspomniane motywy naukowe, kulturalne. społeczne i historyczno- 
pamiątkowe, leżące u podstawy ochrony przyrody, rozszerzyły się w ostat- 
nich czasach przez wysunięcie na czoło motywu gospodarczego, który 
w współczesnej ochronie stał się elementem dominującym, wiążącym pro- 
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blematykę ochrony przyrody z podstawami bytu i rozwoju każdego społe- 
czeństwa. 

Doc. dr Jadwiga Gawłowska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie w pracy pt. „Prace naukowe wykonywane w parkach naro- 
dowych i rezerwatach, pisze: „Tylko ludzie stojący z dala od zagadnień 
naukowych wypowiadają błędne poglądy, że parki narodowe i rezerwaty 
są „osobliwościami' przyrodniczymi i że nie odgrywają one większej roli 
w sprawach dotyczących gospodarki ludzkiej. W rzeczywistości poznanie 
rezerwatów przez badania naukowe przyczynia się pośrednio do kształto- 
wania życia gospodarczego kraju, gdyż one to umożliwiają zrozumienie 
przebiegu zjawisk ekologicznych w najszerszym tego słowa znaczeniu, 
również na terenach objętych gospodarką człowieka: w lasach, na łąkach 
czy na polach uprawnych. Przez badanie pierwotnej przyrody można na- 
uczyć się właściwej oceny zjawisk zachodzących w przyrodzie pozostają- 
cej pod wpływem człowieka i rozumieć procesy, które w środowiskach 
przez niego zniekształconych i nietypowych odchylają się od naturalnych 
ekosystemów. Tylko parki narodowe i rezerwaty dają prawdziwy obraz 
tego, jak wyglądały niegdyś niezniszczone biocenozy. przedstawiając nie- 
ocenioną, ekologicznie zrównoważoną i trwałą całość elementów bioceno- 
tycznych powiązanych z sobą w przyrodzie wzajemnymi zależnościami 
w ekosystemy. Ich poznanie pozwala na zrozumienie natury tzw. środo- 
wisk nietypowych i wskazuje drogę odpowiedniego kierowania w nich go- 
spodarką tak, aby korzyści osiągnięte były trwałe. Tę ogromną użyteczność 
rezerwatów należy nie tylko umieć odpowiednio ocenić, ale i wykorzystać, 
ażeby mogły one spełnić jak najlepiej rolę, jaka przypada im w cało- 
kształcie życia człowieka ''. 

Choć wszystkie wspomniane motywy odgrywają decydującą rolę i przy 
tworzeniu parków narodowych, to jednak rolą dominującą jest dziś motyw 

naukowy. Poza tym parki narodowe i rezerwaty stały się nieodzownym 

elementem kultury dzisiejszego społeczeństwa i są niemal we wszystkich 

częściach świata i krajach stosowaną formą ochrony przyrody. 

Liczba parków narodowych w świecie przekracza 1000. W Polsce ma- 

my ich jedenaście. Są to, według kolejności powstania: 

  

Nazwa parku narodowego Data powstania Powierzchnia ha 

1. Białowieski 27.XI.1947 r. 5 069,19 

2. Świętokrzyski 1.1V.1950 r. 6 043.04 

3. Tatrzanski 30.Х.1954 г. 22 074.59 

4. Pieninski 30.Х.1954 г. 2708.11 

5. Babiogorski 30.Х.1954 г. 1 706.66 

6. Ojcowski 14.1.1956 r. 1 675,20 

7. Wielkopolski 16.1V.1957 r. 5 374,49 

8. Kampinoski 16.1.1959 r. 22 077,56 

9. Karkonoski 16.1.1959 г. 5 561,74 

10. Wolinski 3.111.1960 г. 4 627,59 

11. Stowinski 23.1X.1966 г. 18 069,00 

94 987,17 

Należy podkreślić, że formalnie wszystkie parki narodowe powstały 

dopiero po wojnie, w Polsce Ludowej. Dla uzupełnienia sieci parków pro- 

jektuje się jeszcze utworzyć dwa — Bieszczadzki i na Roztoczu. | | 

Rozpiętość wielkości parków narodowych jest olbrzymia. a ogólna ich 

powierzchnia jest niewielka, bo wynosi zaledwie 0,32 "% powierzchni kra ju. 

Procent ten jest w innych krajach dużo większy i wynosi w Bułgarii 0,34, 
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w Czechosłowacji 1,25, w Szwajcarii 1,36, w Wielkiej Brytanii 5,6, w Niem- 
czech 6,82. 

Im gęściej zaludniony kraj, tym większą powierzchnię zajmują w nim 
parki narodowe. 

Każdy park mały czy duży, ma te same dwa zasadnicze zadania do 
spełnienia: 

1) ochronę danego obszaru w celu zachowania wartości przyrodni- 
czych oraz umożliwienia ich wykorzystania przez naukę i gospodarkę, 

2) udostępnienie społeczeństwu, jako obiektu turystyczno-krajoznaw- 
czego, gdyż są one z reguły jednostkami fizjograficznymi o wyjątkowo 
pięknym i charakterystycznym krajobrazie, o wysokich walorach este- 
tycznych. 

W okresie stosunkowo niewielu lat ukształtowała się w społeczeństwie 
opinia, że parki narodowe są najbardziej atrakcyjnymi obiektami tury- 
stycznymi. Stały się one celem i miejscem masowej inwazji turystycznej. 
Druga funkcja w wielu, nie tylko małych parkach, zaczęła zagrażać pierw- 

szej — ważniejszej. Wyłoniła się konieczność pogodzenia tych sprzecz- 
ności przez opracowania zasad turystycznego udostępnienia, które 
uwzględniałyby trwałe zabezpieczenie unikalnych wartości przyrodniczo- 

naukowych parków i środowiska leśnego, a równocześnie umożliwiły spo- 

łeczeństwu, choć w sposób ograniczony, korzystanie z zachowanych skar- 
bów naszej przyrody. Powstała konieczność opracowania dla każdego par- 
ku i jego najbliższego otoczenia planu zagospodarowania przestrzennego 

i turystycznego. Zadania te nie są proste, szybkie i tanie w realizacji. Zo- 
stały przeto wypracowane i wprowadzone w życie sposoby neutralizujące 
do pewnego stopnia to poważne zagrożenie. Skierowano ruch turystyczny 
na wyznaczone sziaki, lokalizuje się urządzenia i udogodnienia tury- 
styczne na peryferiach parków, wyznacza miejsca na obozowanie i pola 
namiotowe, w wielu punktach projektuje się wprowadzenie „stref ciszy”. 
Zrozumieliśmy — może trochę za późno — że parki narodowe powinny 
się stać obiektami tylko turystyki krajoznawczej, że wypoczynek, 
wczasy świąteczne itp. mogą się odbywać w innych, również pięknych 
zakątkach leśnych naszego kraju. 

Czy nie przesadzamy czasem z tymi niebezpieczeństwami, grożącymi 
biocenozom naszych parków ze strony niekulturalnej turystyki? 

Naświetla to analiza niektórych zagadnień. Dla udokumentowania po- 
dam pewne dane z niektórych parków narodowych. Według danych z akt 
archiwalnych liczba wycieczek, które zwiedziły „Puszczę Jodłową — Park 
Narodowy im. Stefana Żeromskiego* w 1933 r., wynosiła 96 z 1561 
osobami. Przeciętnie jedna wycieczka liczyła 15 osób. Ale już w 1986 r. 
liczba zwiedzających wzrosła do 5042. Istniało wówczas tylko jedno pry- 
watne schronisko w Św. Katarzynie. W 1953 r. z trzech schronisk tury- 
stycznych, o niskim standardzie, korzystało, nie licząc kwater prywat- 
nych. 21075 osób, a liczba osób, które zwiedziły Park, wynosiła 150 000. 
Dziś liczba turystów odwiedzających Świętokrzyski Park Narodowy jest 
oceniana na pół miliona osób rocznie, a we wszystkich parkach narodo- 
wych w 1965 r. przekroczyła 5 mln. W 1967 r. liczba zwiedzających Biało- 
wieski Park Narodowy wynosiła 74000, Babiogórski — około 100 000, 
Pieniński — ponad 450 000, Zakopane 2105000, z czego lwia część mu- 
siała być i w Tatrzańskim Parku Narodowym. Właśnie ta masa stwarza 
niebezpieczeństwo. 

Oto jak je określał w 1961 r. mgr S. Gut z Zakładu Ochrony Przy- 
rody PAN: „Przyroda parków narodowych jest dewastowana nie tylko 
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czynnie niejednokrotnie przez bezmyślnych wczasowiczów, jest także de- 

wastowana biernie przez ich tłumy, czego przy masowej frekwencji nie 

da się uniknąć. Musimy pamiętać, że niszczenie przyrody każdego parku 

narodowego jest równoznaczne z pozbawieniem go raz na zawsze walorów 

bezcennego dla nauki żywego laboratorium przyrodniczego i zupełnie 

uniemożliwia szukanie w nim estetycznych wrażeń oraz kulturalnego wy- 

poczynku'. 
A wydawałoby się, że parki narodowe — te żywe, bezcenne muzea 

przyrody polskiej powinny być pod opieką każdego Polaka, każdego oby- 

watela od lat najmłodszych. Dla uprzytomnienia sobie, że tak nie jest, 

podam tylko kilka alarmujących tytułów z różnych czasopism z kilku lat, 

świadczących o niewłaściwym, niekulturalnym na ogół stosunku czło- 

wieka-turysty do przyrody. 
Oto one: 
„Tragedia tatrzańska* — Sport i Turystyka, 1956 r., „Makabryczna 

fantazja”, „O niektórych złych obyczajach* — Turysta, 1956 r., „O czy- 

stość Pienin* — Turysta, 1958 r., „Smutne tropy w Bieszczadach — Tu- 

rysta, 1959 r., „Wandale nad Morskim Okiem“ — Światowid, 1960 r., 

„Góry wołają o pomoc*, ,„„Więcej porządku, „Szlaki i manowce', „Cepro- 

strada* — Światowid, 1962 r., „Ochrona na szlakach masowej turystyki 

wodnej* — Chrońmy przyrodę ojczystą, 1958 r., „Górska stonka, Pło- 

myk, 1958 r., ,,W obronie Tatrzańskiego Parku Narodowego' — Polityka, 

1970 r. 
Z samych tylko tytułów artykułów naszych czasopism i prasy mogli- 

byśmy ułożyć obszerne opracowanie i odczytać tragedię przyrody polskiej 

na szlakach górskich, nizinnych i wodnych, świadczące o niekultural- 

nym i beztroskim zachowaniu się turystów w czasie wędrówek po kraju. 

Nastąpiła poprawa na tym odcinku, ale są jeszcze i duże zniszczenia. 

„A gdzie stąpną, wyrasta góra śmieci albo miękka ściółka leśna zamienia 

się w klepisko'. (Las Polski, 1961 r.). 
Jak widzimy ta druga funkcja parków narodowych przy eksplozji tu- 

rystycznej w Polsce zagraża funkcji pierwszej przez zniszczenie biocenoz 

parków narodowych oraz ograniczenie możliwości wykorzystania ich ob- 

szarów do badań naukowych, które wymagają zabezpieczenia wszystkich 

elementów przyrody, ich naturalnej struktury — nienaruszonej przez 

człowieka. 
J. Gawłowska podaje w swej pracy, że w latach 1945— 1965, 

a więc w okresie powojennym, ogłoszono drukiem 1278 publikacji o par- 

kach narodowych, a 462 — o rezerwatach. Liczba prac naukowych pro- 

wadzonych w parkach narodowych w latach 1962—1965 wynosiła 485, 

w rezerwatach — 285. 
Interesujące jest, że liczba publikacji o obecnym Białowieskim Parku 

Narodowym w latach 1901—1966, a więc w ciągu 65 lat, wyniosła 1896, 

z czego 1278 wydano w latach 1946—1966, tj. w ciągu 20 lat od utworze- 

nia Parku. Liczba różnego rodzaju publikacji, samych tylko pracowników 

Swiętokrzyskiego Parku Narodowego, w latach 1949—1969 wyniosła 150. 

Obserwujemy, w okresie ostatnich lat, że większość wycieczek szkol- 

nych, przebywających w parkach narodowych nie jest do tego właściwie 

przygotowana, a pobyt w parku w pełni wykorzystany do zrealizowania 

zadań regulaminowych szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, jakie 

są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu na terenie danego parku. 

Czasem wydaje się, że wszystkim chodzi tylko o przewietrzenie i dotlenie- 

nie się, choć w tym tylko celu jest to impreza zbyt kosztowna. Dlatego 
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wyprawa do parku narodowego powinna być odpowiednio przygotowana, 
a cele wycieczki zgodnie z cytowanym regulaminem SKKT, należycie 
sprecyzowane. 

Ustaliwszy datę wycieczki i park narodowy, który chcemy poznać, 
zwracamy się dużo wcześniej niż zamierzamy tam wyruszyć, do dyrekcji 
parku z prośbą o przysłanie materiałów propagandowych, które mają już 
wszystkie parki. Opiekunowie przyszłej wycieczki zapoznają się z nimi 
sami i zlecają opracowanie pewnych informacji o parku zarządowi SKKT, 
szkolnemu kołu LOP, drużynie harcerskiej, wybijającym się, a chętnym 
krajoznawcom szkolnym. Na podstawie posiadanego materiału niech sama 
młodzież wybierze to, co warto, co trzeba, a co będzie można w ciągu prze- 
cież niedługiej wycieczki zwiedzić i poznać. Wstępne zreferowanie i prze- 
dyskutowanie tych spraw na lekcji wychowania obywatelskiego będzie 
stanowiło ogromnie pożyteczne przygotowanie do wycieczki. 

Przezorne kierownictwo przyszłej wycieczki zapewni sobie wcześniej 
przewodnika PTTK lub jeszcze lepiej przewodnika z danego parku. 

W jednodniowej wyprawie nie można planować wielokilometrowych 
wędrówek po długich szlakach parków. Należy wybrać jeden lub dwa 
obiekty i zwiedzić je dokładnie. Z krajobrazem parku i jego najbliższym 
otoczeniem zapoznać nas powinien przewodnik w drodze, a z geografią te- 
renu — z jednego z punktów widokowych. Przepędzanie młodzieży dłu- 
gim szlakiem leśnym nie daje wiele poza zmęczeniem i otępieniem na ota- 
czające piękno. Słyszy się wtedy tylko: „„Jak daleko jeszcze? 

Dobry przewodnik, zarzucany pytaniami przez przygotowaną już 
uprzednio młodzież, daje z siebie wiele, zwłaszcza gdy widzi odzew w słu- 
chaczach. Wypełni on w dużej mierze wspomniany program SKKT, opo- 
wie o zasługujących na wspomnienie ludziach i zdarzeniach dotyczących 
parku i regionu. 

Pamiętajmy, że wycieczki na tereny niektórych parków narodowych 
górskich, zwłaszcza Tatrzańskiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego i Pieniń- 
skiego, są niebezpieczne dla życia i zdrowia. Okólnik Ministerstwa Oświaty 
z 1957 r. o zasadach szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego kładzie 
nacisk na otoczenie szczególną opiekę młodzieży szkolnej w zakresie bez- 
pieczeństwa, zdrowia i życia. Dla wycieczek górskich maksymalna liczba 
uczniów przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekraczać 
pięciu. W łatwiejszych wycieczkach w Tatry może brać udział młodzież 
dopiero od lat 14, a na trudniejszych trasach tatrzańskich — od lat 16. 
Wycieczki muszą być prowadzone przez doświadczonych wychowawców- 
turystów lub przez zawodowych przewodników. 

By ułatwić ruch turystyczny administracja parków narodowych wy- 
budowała i buduje różne udogodnienia i urządzenia turystyczne. Są to: 
szlaki i ścieżki turystyczne, punkty widokowe, parkingi, obozowiska, miej- 
sca biwakowe, pola namiotowe, deszczochrony, stoły i ławy turystyczne, 
utrzymane w czystości źródełka leśne przy szlakach turystycznych, drogo- 
wskazy, tablice informacyjne, kosze na śmieci. 

Wszystkie parki będą miały swe muzea przyrodniczo-leśne. Wiele już 
je ma. Od nich powinniśmy rozpocząć zwiedzanie. Daje ono wiele. Zazna- 
jamia i wprowadza w całość problemów parku. Mając w pamięci objaśnie- 
nia przewodnika muzeum oraz poszczególne fragmenty ekspozycji muzeal- 
Row jue potem w terenie staramy się tylko powiązać wszystko, zapa- 
miętać. 

Oto kilka wskazań z pięknej ulotki Kampinoskiego Parku Narodowego, 
powierzającej przyrodę Parku opiece turystów: 
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Ryc. 2. Plan urządzenia ogrodu szkolnego przy ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Kaczargach Starych, pow. Pruszków



1. Wchłaniaj piękno przyrody — lecz nie szpeć jej śladami swego po- 
bytu. Pozostaw Puszczę przyszłym pokoleniom zdrową, piękną i nienaru- 
szoną. 

2. Drzewa, krzewy, rośliny runa — to podstawowa treść Parku. Nie 
uszkadzaj ich i nie zrywaj. 

3. Świat zwierząt ożywia przyrodę Parku i dodaje mu uroku. Nie 
chwytaj i nie zabijaj zwierząt, nie niszcz gniazd ptasich i mrowisk. 

4. Psy i koty są wrogami zwierząt leśnych. Nie puszczaj psów i kotów 
samopas. 

5. Czystość to higiena i piękno. Nie zanieczyszczaj lasu, polan i wody 
papierami, butelkami, puszkami i innymi odpadkami. 

6. Rozniecanie ognisk, rzucanie niedopałków oraz tlących zapałek jak 
i materiałów łatwopalnych grozi pożarem. Przestrzegaj przepisy przeciw- 
pożarowe. 

7. Szum motorów, hałas głośników, gwizdy, krzyki, płoszą zwierzęta 
i niweczą prawdziwy wypoczynek. Poruszaj się motorami jak najciszej 
i tylko otwartymi dla ruchu kołowego drogami, ścisz głośniki, zachowaj 
ciszę. 

8. Dla ruchu pieszego służą znakowane szlaki turystyczne. Nie zba- 
czaj z tych szlaków i nie chodź po terenie rezerwatów ścisłych bez prze- 
wodnika Parku Narodowego. 

9. Obozowanie i biwakowanie dozwolone jest tylko w miejscach wy- 
znaczonych przez Dyrekcję Parku — korzystaj z urządzeń turystycznych. 

10. Zbiór grzybów, jagód i wszelkich owoców leśnych, ziół oraz innych 
roślin, zarówno będących pod ochroną gatunkową, jak i ustawą nie chro- 
nionych, jest na terenie Parku Narodowego surowo zabroniony. 

Restrykcje te we wszystkich parkach narodowych mają na celu ochronę 
biocenoz leśnych. Wycieczka na teren parku narodowego musi szanować 
te rygory i zakazy. Leśnikom szczególnie ciężko przychodzi karać czy 
straszyć mandatami właśnie młodzież szkolną za niekulturalne zachowa- 
nie się. 

Opisanie swych wrażeń z wycieczki na teren parku narodowego w Kro- 
nice SKKT i zorganizowanie konkursu na temat parku kończą zasadniczo 
wycieczkę. Ale wspomnienia, wrażenia, poniesione trudy, obraz puszcz 
rodzimych pozostają często w pamięci na zawsze.


