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Jubileusz Pieninskiego Parku Narodowego 

Юбилей Национального Парка в Пенинах 

The Jubilee of the Pieniny National Park 

0: 30 września 1962 r. Pieniński Park Narodowy obchodził Jubileusz XXX-lecia 
2 swego istnienia. W okresie tym około 5 mln mieszkańców naszego kraju zetknęło 
się z przyrodą Pienin, wiele tysięcy przybyszów z zagranicy miało sposobność za- 
poznania się z jednym z najwspanialszych klejnotów naszego krajobrazu, a liczne 
prace naukowe, wykonane w Parku Narodowym, wzbogaciły polski dorobek nau- 
kowy. 

Myśl utworzenia w Pieninach Parku Narodowego kiełkowała od dawna w umy- 
słach naszych naukowców, turystów i entuzjastów ochrony przyrody. Myśl ta, 
zapłodniona przykładem zza oceanu (USA), gdzie w 1872 r. powstał w Yellowstone 
pierwszy na świecie park narodowy „dla pożytku i radości narodu'!, nie mogła 
w okresie zaborów przybrać realnych kształtów. Ale nieomal natychmiast po uzy- 
skaniu niepodległości powstają projekty utworzenia parków narodowych w Tatrach, 
Białowieży, Górach Świętokrzyskich, Ojcowie i Pieninach. 
Powołana w 1919 r. przez ówczesne władze Tymczasowa Państwowa Komisja 

Ochrony Przyrody przystąpiła niezwłocznie do wypracowania odpowiednich pro- 
jektów. W 1922 r. konkretny projekt utworzenia w Pieninach parku narodowego 
opracowany przez prof. dr Stanisława Kulczyńskiego, zostaje przez 
IPKOP złożony w Ministerstwie Zdrowia. Projekt ten, który pokrywał się w zu- 
pełności z dzisiejszymi granicami Pienińskiego Parku Narodowego, nie mógł być 
od razu zrealizowany. Stały temu na przeszkodzie rozliczne trudności, a zwłaszcza 
fakt, iż teren przyszłego Parku znajdował się w rękach prywatnych właścicieli. 
Upłynęło jeszcze 10 lat usilnych starań prowadzonych niezmordowanie przez człon- 
ków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a zwłaszcza przez delegata ministra 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego prof. dr Władysława Szafera 
i delegata do spraw pogranicznych parków narodowych prof. dr Walerego 
Goetla. Prace ich, wspierane wydatnie przez szerokie rzesze społeczeństwa, zostały 
w końcu uwieńczone powodzeniem. W latach 1928 i 1930 wykupiono 736 ha obszaru 
Pienin i 1 czerwca 1932 r. ukazuje się w 123 numerze „Monitora Polskiego" rozpo- 
  

i napis na bramie wjazdowej do Parku Narodowego w Yellowstone. 
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rządzenie ministra rolnictwa o utworzeniu „jednostki administracyjnej szczególnej '* 
pn. „Park Narodowy w Pieninach". 

Równocześnie z akcją po stronie polskiej trwały pertraktacje i starania o objęcie 
ochroną części Pienin położonych po stronie czechosłowackiej. W maju 1924 r. 
podpisany zostaje tzw. „protokół krakowski”, który zalecał utworzenie na granicy 
polsko-czechosłowackiej „parku przyrodniczego”, obejmującego „rejony zastrzeżone. 
dla kultury, fauny i flory oraz krajobrazu miejscowego”. W ślad za tą konwencją 
delegaci Polski i Czechosłowacji podpisują w Zakopanem 8. IX. 1925 r. porozumie- 
nie w sprawie podstaw organizacyjnych dla pogranicznych parków narodowych, 
a przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności i Czeskiej Akademii Nauk uchwa- 
lają na pamiętnym posiedzeniu 8 i9 grudnia 1925 r. w Krakowie „zasady organi- 
zacji turystyki i ochrony przyrody w pogranicznych parkach narodowych”. W re- 
zultacie tych wszystkich postanowień rząd czechosłowacki zakupuje 433 ha grun- 
tów w Pieninach po swojej stronie i 17 lipca 1932 r. następuje w Czerwonym Klasz- 
torze proklamowanie pierwszego w Europie pogranicznego parku narodowego. Rok 
1932 stał się więc rokiem urzeczywistnienia długoletnich starań nad zabezpieczeniem 
niepowtarzalnej przyrody Pienin, a rok 1962 rokiem XXX-lecia istnienia instytucji 
powołanej do sprawowania nad nią opieki i ochrony. 
Obchody jubileuszowe zainaugurowała uroczysta sesja Rady Pienińskiego Parku 

Narodowego, która odbyła się 29. IX. 1962 r. w Krościenku w obecności przedsta- 
wicieli władz rządowych i partyjnych, delegatów instytucji naukowych i spolecz-. 
nych oraz licznie zgromadzonej ludności miejscowej. W uroczystości wzięli udział 
minister leśnictwa i przemysłu drzewnego mgr inż. Roman Gesing na czele. 
licznych przedstawicieli resortu, zastępca przewodniczącego Państwowej Rady- 
Ochrony Przyrody Władysław Bieńkowski oraz zasłużeni bojownicy o rea- 
lizację parku narodowego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Włady- 
sław Szafer, członek PAN prof. dr Walery Goetel, ówczesny delegat PROP- 
do spraw pogranicznych parków narodowych oraz znakomity pisarz i piewca przy- 
rody Pienin Jan Wiktor. Z ramienia instytucji naukowych i społecznych przy- 
byli na uroczystość Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. 
dr Franciszek Krzysik, delegat Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. 
dr Berezowski, delegat Politechniki Krakowskiej prof. dr G. Ciołek, praco-. 
wnicy naukowi Zakładu Ochrony Przyrody PAN z doc. dr Ferensem na czele, 

doc. dr J. Fabijanowski z Zakładu Badań Leśnych PAN, Prezes Zarządu 

Głównego Ligi Ochrony Przyrody prof. dr E. Zaczyński i wielu innych. 

Władze ochrony przyrody reprezentował Naczelny Konserwator Przyrody: 
dr T. Szczęsny, Główny Konserwator Przyrody mgr H. Lesser, wojewódzcy: 
konserwatorzy przyrody oraz dyrektorzy i delegacje wszystkich parków narodowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje przybycie na sesję licznej delegacji czechosłowac- 

kiej, a mianowicie prof. dr A. Vesselyego z Pragi oraz inż. Hraski, Paca-. 

novskyego, Janeczki i Hirsa z Bratysławy, a również delegacji TANAP: 
Tatranskiego Narodnego Parku, który administruje czechosłowacką częścią Pienin. 

Po zagajeniu sesji Rady Parku przez przewodniczącego mgr inż. Stanisława 

Smólskiego obszerne przemówienie wygłosił prof. Szafer, obrazując dzieje. 

starań o utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego. Z kolei wygłoszone zostały. 

referaty, a mianowicie mgr inż. S. Smólskiego o historii Pienińskiego Parku, 

mgr inż. J. Zaremby o jego perspektywach rozwojowych i inż. Pacanov- 

skyego z CSRS na temat ochrony przyrody i zagospodarowania Pienin po stronie. 

czechosłowackiej, 
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Po referatach nastąpiły przemówienia przedstawicieli reprezentowanych na uro- 
czystości instytucji, którzy życzyli Parkowi dalszych sukcesów nad ochroną przyrody 

Pienin. Na szczególną uwagę zasługiwało przemówienie ministra leśnictwa i prze- 
mysłu drzewnego mgr inż. R. Gesinga, który zapewnił iż resort leśnictwa 

będzie nadal otaczał opieką wszelkie poczynania nad ochroną przyrody Pienin. 

W imieniu delegacji CSRS przemawiali inż. Hrasko i prof. Vessely. 

Po części oficjalnej odbył się występ regionalnego zespołu góralskiego mło- 

dzieży szkolnej z Krościenka. 

W godzinach popołudniowych uczestnicy sesji udali się autokarem na stronę 
czechosłowacką do Czerwonego Klasztoru. Tutaj u stóp Trzech Koron, pod wieko- 
wymi lipami w miejscu, gdzie przed 30 laty nastąpiła uroczysta proklamacja pogra- 

nicznego parku narodowego, powitał uczestników w imieniu TANAP dyrektor Tu- 

rosik. a następnie inż. Pacankovwsky przedstawił plansze obrazujące wynik 
rozważań nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego słowackich 

Pienin. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zwiedzili mury Czerwonego Klasz- 

toru, mozolnie przebudowywane na hotel turystyczny. 

30. X. 1962 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhalańskiej urządziło na przystani 

flisackiej pod murami Zamczyska Niedzickiego wielki wiec na zakończenie zwią- 

zanego z Jubileuszem Pienińskiego Parku „Tygodnia Pienin" i 100-lecia istnienia 

spływu turystycznego na Dunajcu. Obszerny plac przystani zapełnił się barwnymi 

strojami góralskimi ze wszystkich prawie regionów Podhala. Wiec zagaił I se- 

kretarz PZPR z Nowego Targu A. Potoczek podnosząc walory turystyczne Pienin 

i znaczenie Pienińskiego Parku Narodowego dla kultury narodowej i 1ozwoju ekono- 

micznego Podhala. Po interesujących występach wielu zespołów regionalnych nastą- 

pił tradycyjny spływ Dunajcem. Gigantyczny wąż 170 tratew wiozących około 1 600 

uczestników uroczystości spłynął wśród śpiewu i gry zespołów regionalnych do 

Sromowiec Niżnich, gdzie wmurowano tablicę pamiątkową z okazji 100-lecia istnie- 

nia flisactwa pienińskiego. Z kolei cały konwój ruszył do Szczawnicy i Krościenka, 

gdzie nastąpiło zakończenie uroczystości jubileuszowych. 

Jubileusz XXX-lecia Pienińskiego Parku mógł być obchodzony z tym większą ra- 

dością, że jego obszar nie został bynajmniej w ubiegłym okresie uszczuplony ani 

też przyroda nie uległa zdewastowaniu mimo niebezpieczeństw okresu okupacji. 

Wręcz przeciwnie projekt Parku opracowany przed laty 40 zrealizowany został 

ostatnio w całej swej rozciągłości, gdyż rozporządzenie Rady Ministrów z 30 paź- 

dziernika 1954 r. uwzględniło wszystkie ówczesne postulaty. 

Tak się składa, że jubileusz Pienińskiego Parku Narodowego przypada na naj- 

bardziej krytyczny okres jego istnienia. Z jednej strony projekty budowy wielkiego 

zbiornika wodnego w Czorsztynie zagrażają nie tylko odcięciem od Parku jego za- 

chodniej części niezwykle bogatej w osobliwości przyrody i zabytki kultury, ale 

również zagrażają samemu istnieniu Parku wskutek niebezpieczeństwa zmiany КП- 

matu lokalnego Pienin i ich reżimu wodnego decydującego o osobliwej przyrodzie 

Pienin i o ich wartościach turystycznych. Ponadto coraz liczniej napływające do 

Parku masy zwiedzających, których liczba dochodzi do pół miliona rocznie (w 1962 r. 

spłynęło łodziami 125 tys. turystów) zaczynają przekraczać dopuszczalną pojemność 

Parku i zagrażają jego substancji przyrodniczej. 

Jubileuszowe spojrzenie wstecz na przebytą długą drogę daje nam perspektywę, 

w której zarysowuje się ze szczególną jasnością obowiązek i odpowiedzialność wobec 

następnych pokoleń tych wszystkich, w których rękach spoczywać będzie przyszły 

los Pienińskiego Parku Narodowego. 
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