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TADEUSZ SZCZESNY 

Historia tworzenia sie Swietokrzyskiego Parku Narodowego 
z uwzględnieniem pionierskiej działalności Stefana Żeromskiego 

na rzecz ochrony Puszczy Jodłowej 

История создания Свентокшиского Национального Парка 

с учетом пионерской деятельности Стефана Жеромского 

в пользу защиты Пихтовой Пущи 

History of the formation of the Swietokrzyski National Park with reference to 

pioneer activity of Stefan Zeromski on the protection of the Fir Forest 

poczatki starań o ochronę przyrody Gór Świętokrzyskich wywodzą 
się ze związków krajoznawstwa polskiego z dążeniami niepodle- 

słościowymi w okresie zaborów i szerzeniem uczuć patriotycznych przez 
ukazywanie piękna kraju ojczystego. Działalność taką rozwijało Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze, w którym w 1909 r. utworzono osobną Ko- 

misję Ochrony Zabytków Przyrody. 
O znaczeniu Łysogór, tworzących główne pasmo Gór Świętokrzyskich 

i podstawową część obecnego Parku Narodowego, Aleksander Janow- 
ski wypowiedział, już w wolnej Polsce, następujące słowa: 

„Odcięci kordonem granicznym od Karpat i Tatr, z Łysicy braliśmy 

miarę gór. Przez całe życie pamiętam, syn mazowieckich równin, to 
wstrząsające wrażenie, jakie zrobił na mnie szczyt Łysicy ukryty 

w chmurze, i ta droga przez pasmo ku Nowej Słupi... i ten wyniosły znak 
triangulacyjny na szczycie Łysicy, skąd ujrzałem Opatów, i te jodły ob- 
dziergane młodziutką wiosenną zielenią. I widziałem potem Alpy, Pire- 

neje, Bałkan, Apeniny, Atlas, Kordyliery, Fudżi-yamę, ale to już nie 

było to”. 
W tych słowach pełnych patriotyzmu i umiłowania piękna ziemi oj- 

czystej, zawarte jest odczucie tych swoistych cech krajobrazu, kióre 

z Gór Świętokrzyskich czynią jeden z najbardziej interesujących 1 uro- 

czych regionów naszego kraju. Odrębność krajobrazu 1 łączące się z nią 

walory estetyczne i turystyczno-krajobrazowe wiążą się tu ściśle z war- 

tościami przyrodniczo-naukowymi. W staraniach o ochronę Puszczy Świę- 

tokrzyskiej oba te motywy przenikały się wzajemnie 1 uzupełniały. | 

Wśród najcenniejszych fragmentów przyrody naszego kraju zwr óciło 
uwagę Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na Góry Świętokrzyskie, 

i ono pierwsze wysunęło myśl ochrony tego obszaru przez utworzenie 
rezerwatu przyrodniczego. Zmierzając do zrealizowania tej idei, już latem 
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1909 r. zorganizowano wyprawę naukową w Góry Świętokrzyskie, w któ- 
rej brali udział: January Kołodziejczyk, Edmund Massalski 
i Antoni J. Żmuda. W jej następstwie w 1910 r. odbyła się druga wy- 
prawa naukowa, zorganizowana tym razem z udziałem grupy przyrod- 
ników lwowskich. Uczestnikami jej byli zoologowie Jan Grochma- 
licki i Włodzimierz Wietrzykowski oraz botanik Włady- 
sław Szafer. 

Również w 1910 r. odwiedził w celach naukowych Góry Świętokrzy- 
skie Marian Raciborski, który szczególną uwagę poświęcił Górze 
Chełmowej, włączając ją do swych badań nad rodzimym gatunkiem mo- 
drzewia. 

Lata pierwszej wojny światowej przyniosły zahamowanie prac nad 
ochroną przyrody Gór Świętokrzyskich. Prowadzona przez okupacyjną 
administrację austriacką eksploatacja lasów Puszczy Świętokrzyskiej wy- 
woływała sprzeciw wśród kół krajoznawczych. Próby zapobieżenia nisz- 
czycielskiej gospodarce podejmowane były u władz okupacyjnych przez 
leśników-Polaków. Zabiegi takie czynili Władysław Jedliński 
i Adam Schwarz, późniejsi profesorowie Szkoły Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Warszawie. 

Pod koniec wojny, a zwłaszcza po uzyskaniu niepodległości przez nasz 
kraj, starania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przybrały na sile. 
Przyczyniło się do tego odczucie niezwykłej pilności objęcia jak naj- 
rychlej ochroną lasów świętokrzyskich, które ucierpiały poważnie w okre- 
sie gospodarki okupacyjnej. 

Dzięki tym staraniom przedstawiony został w 1919 r. nowo powoła- 
nej władzy, tj. Tymczasowej Radzie Stanu, memoriał domagający się za- 
bezpieczenia przed nadmierną eksploatacją części lasów świętokrzyskich, 
wyróżniających się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. W wyniku 
tych kroków i decyzji podjętej w czerwcu 1920 r. przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych został wkrótce utworzony pierwszy w Gó- 
rach Świętokrzyskich rezerwat, obejmujący naturalne stanowisko mo- 
drzewia polskiego na Górze Chełmowej. Istotne znaczenie miało tu ofi- 
cjalne wyłączenie tego lasu z normalnej gospodarki leśnej i potwierdze- 
nie jego ochrony, już wcześniej wprowadzonej przez miejscowych leś- 
ników. 

Do realizacji ochrony przyrody w Górach Świętokrzyskich i nadania 
jej konkretnych kształtów wybitnie przyczyniło się powołanie w grudniu 
1919 r. Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, której 
przewodnictwo powierzono Władysławowi Szaferowi. Fakt ten za- 
początkował drugi etap w staraniach o ochronę przyrody Gór Święto- 
krzyskich. 

W ślad za utworzeniem rezerwatu na Górze Chełmowej, dzięki stara- 
niom przyrodników i działaczy społecznych skupionych wokół tej nowo 
powstałej instytucji — została w maju 1922 r. wydelegowana w porozu- 
mieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, mająca juz 
urzędowy charakter — komisja, której zadaniem było opracowanie pro- 
jektu rezerwatu w Górach Świętokrzyskich. W pracach tych uczestni- 
czyli: geolog Jan Czarnocki, botanik Seweryn Dziubałtowski 
1 zoolog Władysław Poliński, zaś z ramienia administracji leśnej — 
dyrektor lasów Edmund Mickiewic z, inspektor Edward Niepo- 
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kojczycki i nadleśniczy Ludomir Kosiński. Przedmiotem za- 
interesowania komisji było przede wszystkim główne pasmo Gór Świę- 
tokrzyskich — Łysogóry. Zaproponowano objęcie ochroną niewielkich 
fragmentów lasu i wyjęcie ich z normalnej gospodarki leśnej ze względu 
na ich charakter zbliżony do pierwotnego. W wyniku prac komisji wy- 
dzielono dwa rezerwaty zupełne, a mianowicie na południowym stoku 
Św. Krzyża (Łysej Góry) rezerwat o powierzchni 196,50 ha, obejmujący 
las jodłowy i jodłowo-bukowy, oraz analogiczny rezerwat — w rejonie 
Łysicy, o powierzchni 114,96 ha, obejmujący na północnym stoku zbioro- 
wiska leśne o charakterze naturalnym wraz z gołoborzami i szczytem 
Łysicy. Przy najbliższych pracach terenowych urządzania lasu w 1924 r. 
dokonano dokładnego wytyczenia na gruncie i oznaczenia granic wydzie- 
lonych rezerwatów. 

Chociaż utworzenie tych rezerwatów o łącznej powierzchni 311,46 ha 
było stosunkowo dużym osiągnięciem w ówczesnych warunkach, to jed- 
nak, faktu tego nie można było uważać za spełnienie postulatów od daw- 
na wysuwanych w sprawie ochrony przyrody Gór Świętokrzyskich. Mimo 
12 rezerwaty te reprezentowały zróżnicowanie warunków siedliskowych 
i ekologicznych, nie odtwarzały one jednakże całego bogactwa leśnych 
zbiorowisk Łysogór. Ponadto problematyczną i trudną do zapewnienia 
w praktyce okazała się ochrona tak stosunkowo niewielkich fragmentów 
lasu, będących rezerwatami, położonymi wśród lasów pozostawionych 
nadal normalnej gospodarce leśnej. Już w czasie prac nad wyznaczeniem 
rezerwatów obawy te wysuwali przyrodnicy, jednakże przeważyły wów- 
czas tzw. względy ekonomiczne. Niedaleka przyszłość wykazała jak nie- 
racjonalne było takie postępowanie, podyktowane względami zbyt wąsko 
pojmowanej ekonomiki. 

Wymienione dwa rezerwaty, tworzące izolowane wyspy wśród lasów 
poddawanych dalszemu przerzedzaniu, były narażone w wysokim stop- 
niu na niekorzystne wpływy zewnętrzne, zwłaszcza zaś na niszczącą 
działalność wiatrów. Pozbawione naturalnej, silnej osłony, jaką mogłyby 
tworzyć zwarte otaczające drzewostany — rezerwaty te przetrwały 
w stosunkowo, dobrym stanie zaledwie parę lat. Uległy wkrótce skutkom 
katastrofalnych mrozów, jakie nawiedziły Polskę zimą 1928/1929 r. Ucier- 
piały przede wszystkim buki, zaś jodły osłabione przez wiatr i uszko- 
dzone mrozem — zostały opanowane przez korniki. Rozmiary tej klęski 
dowiodły, jak nierozsądne było kierowanie się doraźnymi korzyściami 
z eksploatacji lasów osłaniających rezerwaty. Okazało się niebawem, że 
zyski te nie wyrównały nawet w małym stopniu szkód, jakie poniosły 
lasy łysogórskie jako całość. , 

Toteż dopiero w świetle tych przykrych doświadczeń stała się oczy- 
wistą konieczność jak najrychlejszego rozszerzenia ochrony na dalsze te- 
reny. | 

Zanim jednak uwidoczniły się skutki niewłaściwego i szkodliwego 
ograniczenia postulatów nauki, kierowano ostrzegawcze głosy o rozsze- 
rzenie ochrony i nie zaprzestano zabiegać o prawidłowe rozstrzygnięcie 
sprawy. Jednym z tego przejawów była uchwała podjęta w lipcu 1925 Г. 
па obradujacym w Warszawie XII Zjeździe Lekarzy i Przyrodnikow Pol- 
Skich, domagajaca sie rozszerzenia ochrony przyrody w paśmie Łysogór 
na tereny przyległe do utworzonych rezerwatów. 
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Głosy rozsądku i słuszność żądań objęcia ochroną nie tylko izolowa- 
nych fragmentów lasu, będących niewielką cząstką Puszczy Świętokrzy- 
skiej, lecz rozszerzenia ochrony na obszar całej jednostki fizjograficznej 
— nie znajdowały jednak zrozumienia wśród czynników gospodarczych, 
których zgodę na powiększenie rezerwatów było niezmiernie trudno 
uzyskać. 

W tym to okresie — w historii starań o ochronę tego, jednego z naj- 
piękniejszych obszarów i klejnotów naszej przyrody, zaznaczył się z całą 
siłą głos protestu, podniesionego przez Stefana Żeromskiego przeciw 
niszczeniu Puszczy Jodłowej nadmierną eksploatacją. Dał temu Wielki 
Pisarz wyraz w wydanym w 1925 r. poemacie prozą pt. ,„,Puszcza 
Jodłowa”. 

Sprawa urzeczywistnienia we właściwej skali ochrony przyrody w Gó- 
rach Świętokrzyskich wkroczyła odtąd na nową drogę. Z dotychczaso- 
wych, coraz liczniejszych akcji podejmowanych przez społeczeństwo, 
sprawa ta — przez ścisłe związanie z imieniem Pisarza, który całą swą 
twórczość wypełnił serdeczną troską o los narodu, jego kulturę i szczę- 
Ście człowieka — stała się odtąd sprawą kultury polskiej. Idea ochrony 
Gór Świętokrzyskich została trwale związana z imieniem autora ,,Popio- 
łów”, który sam, syn Ziemi Kieleckiej, wzrósłszy pod przemożnym uro- 
kiem majestatycznej Puszczy Jodłowej, stał się jednym z piewców urody 
tej ziemi i żarliwym jej obrońcą 

S. Żeromski stanął w pierwszym szeregu walczących o zachowanie jej 
wielkich, chociaż trudno wymiernych wartości kulturalnych i etycznych. 
Dzięki niemu nastąpił moment przełomowy w dziejach starań o ochronę 

tego pięknego zakątka polskiej ziemi. 
Coraz bardziej stawały się znane w Polsce i szeroko powtarzane były 

słowa S. Żeromskiego, jakie wypowiedział w obronie Puszczy Jodłowej, 
wołając: 

„Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma 
zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, 
po którym święty jeleń chodzi — jako ucieczka anachoretów, wielki od- 
dech ziemi i pieśń wieczności”. 

Wymowa tych słów była tym większa i tym głębiej zapadająca 
w świadomość społeczeństwa, że wypowiedział je Wielki Pisarz u schył- 
ku swego życia. Poemat „Puszcza Jodłowa” był bowiem ostatnim z utwo- 
rów Zeromskiego, jaki autor oglądał przed śmiercią w szacie drukarskiej. 
Utwór ukazał się w 1925 r. w „Almanachu Biblioteki Polskiej”, zaś jako 
osobne wydawnictwo w 1926 r. już po śmierci Żeromskiego. 

„Puszcza Jodłowa”, zamykająca niemal całą bogatą twórczość S. Że- 
romskiego, była ukoronowaniem jego artystycznych odczuć piękna przy- 
rody Gór Świętokrzyskich, któremu dał wyraz już wcześniej w wielu 
swoich utworach. Była zarazem testamentem pozostawionym całemu spo- 
łeczeństwu do wykonania. 

W ocenie wyjątkowej roli jaką spełnił Żeromski na rzecz ochrony 
Puszczy Jodłowej — trzeba jednak sięgnąć wstecz, i spojrzeć na całą jego 
twórczość. 

W dziełach swoich przepojonych żarliwą walką o sprawiedliwość spo- 
łeczną i pełnych wiary w przyszłość narodu — złączył Żeromski tę ideę 
z niezwykle żywym odczuciem piękna ziemi ojczystej. Opisy przyrody na 
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kartach jego utworów stanowiły od początku jedną z najcenniejszych 
wartości artystycznych. | | 

Wśród czynników, które kształtowały cechy psychiczne Pisarza, zwią- 
zek z przyrodą zaznaczył się wyjątkowo silnie. Najbliższym był mu region 
kielecki i będące jego sercem Góry Świętokrzyskie. 

„Го była — jak mówi jeden z badaczy twórczości Żeromskiego — 
pierwsza wielka miłość przyszłego pisarza, dzięki niej wszedł w świat 
nie pisanych, zaklętych w czas przyrody dziejów swego narodu. „Góry 
Domowe” i Puszcza Jodłowa były abecadłem poznania dla tego niezwykle 
wrażliwego dzieła. Tu przechodził kolejne etapy rozwoju”. 

Krainą S. Żeromskiego stała się puszczańska, środkowa część Gór 
Świętokrzyskich. Misję siania ziarna miłości ku przyrodzie ziemi ojczy- 
stej spełniał w całej swej twórczości. Już na pierwszych kartach „Ро- 
piołów”, które z zachwytem i wzruszeniem czytały tysiące Polaków pra- 
wie ćwierć wieku wcześniej nim ukazała się ,„,„Puszcza Jodłowa” — roz- 
snuwał Żeromski w przepięknych opisach leśnej przyrody Łysogór owe 
niezapomniane obrazy, które pozostawiały trwałe ślady w świadomości 
każdego czytelnika czującego po polsku. Nie sposób ich wszystkich przy- 
toczyć ani nawet ogólnie omówić, bo przetkane są nimi jak najcenniej- 
szymi perłami rozliczne fragmenty jego dzieł. 

Na lekturze utworów Żeromskiego wychowały się za życia Pisarza 
co najmniej dwa pokolenia Polaków, które przeżywały głębokie wzrusze- 
nia, jakie zawsze towarzyszą percepcji najprawdziwszych wartości arty- 
stycznych. Jeśli dodamy do tego głęboko tkwiący w opisach przyrody, 
kreślonych piórem Żeromskiego, pierwiastek żarliwego patriotyzmu — 
wówczas dopiero uświadomić sobie możemy jak wielką siłę miał wpływ 
twórczości pisarskiej Żeromskiego na kształtowanie się wewnętrznego 
stosunku szerokich rzesz czytelników jego dzieł do sprawy ochrony 
Puszczy Jodłowej i jak wyjątkowy walor zyskał ten wpływ, gdy do rąk 
czytelników dotarły słowa ostatniego jego utworu. 

S. Żeromski przeorał świadomość współczesnych i dokonał także dla 
przyszłych pokoleń przewartościowania tych wartości, które tkwią 
w przyrodzie kraju, a jej najwspanialszym fragmentom nadał rangę dzie- 
dzictwa narodu i podniósł do rzędu imponderabiliów. Na przygotowany 
już wcześniejszą działalnością pisarską grunt rzucił Zeromski poetyckie 
ziarno w utworze „Puszcza Jodłowa”, którego siew wydawać zaczął plon, 
gdy idea Pisarza, by Puszcza „stała się lasem nietykalnym”, objęła coraz 
szersze kręgi i stała się własnością ogółu. 

Dzięki Żeromskiemu ochrona Puszczy Jodłowej przestała być sprawą 
obchodzącą tylko koła naukowe i krajoznawstwo. Urosła do zagadnienia 
interesującego żywo szerokie rzesze społeczeństwa. W 1925 r. na łamach 
czasopisma krajoznawczego „Ziemia” January Kołodziejczyk roz- 
wija myśl, aby z Puszczy Jodłowej utworzyć Park Narodowy, proponu- , 
jąc równocześnie nazwanie go imieniem Stefana Żeromskiego. 

W staraniach o ochronę przyrody Łysogór znaczną rolę odegrało na- 
uczycielstwo. Jest to szczególny rys w dziejach ochrony tego obszaru, 

wiążący się z jego wyjątkowymi walorami krajoznawczymi i dydakty- 
cznymi. , 

Na zjeździe Sekcji Powszechnych Uniwersytetów Ludowych Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych, który odbył się 13 sty- 
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cznia 1925 r., podjęto uchwałę domagającą się zorganizowania szerokiej 
i wszechstronnej propagandy prasowej poświęconej sprawie roztoczenia 
opieki nad Puszczą Jodłową, a także żądającą podjęcia u władz inter- 
wencji w sprawie rozszerzenia rezerwatów w Górach Świętokrzyskich. 
Dzięki inicjatywie tego zjazdu powołano do życia Komitet Ochrony 
Puszczy Jodłowej, który niebawem rozpoczął działalność pod przewod- 
nictwem profesora Bolesława Hryniewieckiego. Wokół Komitetu, 
w którym jako najczynniejsi uczestniczyli: Aleksander Janowski, 
Aleksander Patkowski, Seweryn Dziubałtowski, January 
Kołodziejczyk i Jan Czarnocki — zgromadzili się obok przy- 
rodników i krajoznawców, także przedstawiciele literatury oraz wielu 
stowarzyszeń społecznych. Komitet ten, dla którego uzyskano protektorat 
Prezydenta Rzeczypospolitej, prowadził swe prace przez szereg lat aż do 
wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r. Prowadził szeroką akcję, 
której jednym z przejawów była m. in. zorganizowana w Warszawie wy- 
stawa popularyzująca piękno Puszczy Jodłowej. Działalność Komitetu 
Obrony Puszczy Jodłowej przyczyniła się wybitnie do upowszechnienia 
idei Parku Narodowego w Górach Świętokrzyskich. 

Za ochroną całej Puszczy Jodłowej wypowiedziała się w 1928 r. na 
swym dorocznym zjeździe Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Opraco- 
wany wówczas projekt rozszerzenia ochrony został jednakże, podobnie 
jak projekt poprzedni z roku 1925, dostosowany do wymagań czynników 
gospodarczych, które podtrzymywały swoje dążenie do eksploatacji tych 
lasów w rozmiarze podyktowanym przede wszystkim tzw. względami 
ekonomicznymi. Z dwu wariantów tego projektu opracowanych kolejno 
w tym czasie przez Państwową Radę Ochrony Przyrody — nie doczekał 
się realizacji nawet projekt minimalny. Zmierzał on do nieznacznego 
tylko rozszerzenia ochrony lasów położonych na południowym stoku Ły- 
sicy i lasów leżących na północ od tego szczytu, to jest na część doliny 
Wilkowskiej aż po Górę Miejską. 

Opinię potwierdzającą konieczność rozszerzenia terenów chronionych 
wyrazili uczestnicy V Międzynarodowej Wycieczki Geografów Roślin, 
wybitni uczeni reprezentujący czternaście państw, którzy latem 1928 r. 
zwiedzili Góry Świętokrzyskie. 

Kolejnym etapem społecznej akcji było poświęcenie specjalnej uwagi 
sprawie ochrony lasów świętokrzyskich przez Powszechny Uniwersytet 
Regionalny im. Stanisława Konarskiego, który na dorocznym zjeździe 
w Radomiu w maju 1929 r. podjął uchwałę, zwracającą się do Minister- 
stwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych z apelem o uznanie lasów w pasmie 
łysogórskim za rezerwat zupełny oraz o roztoczenie opieki nad całą 
Puszczą Jodłową. | 

W czerwcu 1929 r. na ogólnokrajowym zjeździe literatów polskich, 
obradującym w Poznaniu, w podjętej specjalnej uchwale domagano się 
nie tylko znacznego rozszerzenia istniejących rezerwatów, lecz także pod- 
kreślono konieczność utworzenia w Górach Świętokrzyskich Parku Na- 
rodowego. 

Starania podejmowane u czynników gospodarczych przez światłych 
leśników o przełamanie poglądów, które hamowały realizację wspomnia- 
nych słusznych postulatów — przyniosły owoce dopiero po zorganizowa- 
niu Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych (przekształconego 
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później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych), w którym sprawy 
ochrony przyrody zostały powierzone Józefowi Kostyrce, niestrudzo- 
nemu późniejszemu organizatorowi prac administracji leśnej na tym polu, 
Z. jego inicjatywy został opracowany w 1931 r. projekt wydatnego roz- 
szerzenia rezerwatów w Górach Świętokrzyskich, który uzyskał pełne 
poparcie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a następnie na wniosek 
Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych został akceptowany za- 
rządzeniem Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 7 stycznia 
1932 roku. 

W ten sposób, po długotrwałych staraniach, rozszerzono wreszcie 
ochronę na tereny przylegające do dotychczasowych rezerwatów ścisłych, 
podając je ochronie częściowej. Ponadto utworzono rezerwat częściowy 
ciągnący się na długości 13 km wzdłuż grzbietu Łysogór, łączący dwa 
dotychczasowe rezerwaty, tj. na Św. Krzyżu i na Łysicy. 

Powiększony wówczas obszar rezerwatów, tworzących trzon przyszłe- 
go Parku Narodowego, osiągnął łączną powierzchnię 1347,38 ha. 

Rozszerzenie dotychczasowych i utworzenie nowych rezerwatów za- 
mknęło długotrwały okres niełatwych prac nad ochroną przyrody w tym 
regionie, wypełnionych pokonywaniem piętrzących się trudności. Wyma- 
gały one przekonywania władz o społecznej konieczności racjonalnego 
gospodarowania w tych lasach i wyłączenia ich z normalnego gospodar- 
czego użytkowania na rzecz zachowania tkwiących w nich wartości na- 
ukowych i ogólnospołecznych. 

Zaistniały fakt rozszerzenia rezerwatów miał poważne praktyczne 
skutki. Chociaż cały obszar rezerwatów nie zostaż wydzielony w osobną 
jednostkę organizacyjną i nadal wchodził w skład nadl. Św. Katarzyna, to 
jednakże traktowany był odtąd w sposób specjalny, jako teren przezna- 
czony do utworzenia z niego w przyszłości Parku Narodowego. Wpro- 
wadzenie tego stanu faktycznego było zasługą inż. Józefa Kostyrki 
iinż. Jana Hausbrandta, dyrektora Zakładu Doświadczalnego Lasów 
Państwowych. 

Ostatnie lata okresu międzywojennego wypełnione były pracami nad 
przysposobieniem utworzonych rezerwatów do spełniania przysziych ich 
zadań. W tym celu wykonano w nich sroro prac terenowych, zmierzają- 
cych przede wszystkim do dostosowania gospodarki leśnej w rezerwatach 
częściowych do potrzeb ochrony przyrody. Znalazły tu zastosowanie two- 
rzone wówczas przez Józefa Kostyrkę zasady leśnej gospodarki re- 
zerwatowej. W latach 1932—1934 przeprowadzono prace pomiarowe oraz 
opracowano mapę warstwicową Łysogór. W 1936 r. takie same prace wy- 
konano dla rezerwatu na Górze Chełmowej, a także przeprowadzono 
szczegółową inwentaryzację zbiorowisk leśnych na terenie wszystkich re- 
zerwatów. W pozostałej części nadl. Św. Katarzyna dostosowano zasady 
gospodarki leśnej do wymogów ochrony przyrody i krajobrazu, które 
przewidywały przebudowę lasu w kierunku przywrócenia 1 zachowania 

naturalnych zbiorowisk leśnych. | , 
Z myślą o wykorzystaniu tych terenów przez liczne rzesze zwiedza- 

jących, wśród których zawsze przeważały wycieczki szkolne i młodzież, 

wytyczono i dokładnie opisano szlaki turystyczne, wprowadzając także 

specjalne przepisy dla zwiedzających. . , 
Prace nad realizacją koncepcji powołania Świętokrzyskiego Parku Na- 
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rodowego przerwała druga wojna światowa (1939—1945). Przyszły ciężkie 
lata okupacji, podczas której nad Puszczą Jodłową zawisło nowe niebez- 
pieczeństwo wyniszczenia i groźba zagłady. Zakusom okupanta przeciw- 
stawiali się, jak mogli, miejscowi leśnicy, od dawna związani z Puszczą 
Jodłową, których opiece zawdzięczają w znacznej mierze rezerwaty świę- 
tokrzyskie przetrwanie okresu okupacji. 

Po wyzwoleniu spod okupacji administracja leśna przystąpiła znów 
do pracy nad ochroną terenów przyszłego Parku Narodowego, przeciw- 
stawiając się skutecznie wyrządzaniu szkód w lasach, które podobnie jak 
i w innych okolicach kraju osiągnęły w pierwszych latach powojennych 
również i tutaj znaczne nasilenie. 

Po zorganizowaniu po wojnie pracy na polu ochrony przyrody sprawa 
utworzenia Parku Narodowego w Górach Świętokrzyskich stała się za- 
gadnieniem pilnym. Obok innych aktualnych spraw była ona przedmio- 
tem zainteresowania Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która rozwa- 
żała ją już na swym pierwszym powojennym zjeździe w Krakowie 
w dniach 21 i 22 września 1945 r. Z inicjatywy Państwowej Rady Ochro- 
ny Przyrody opracowany został w 1947 r. przez dyrektora Muzeum Świę- 
tokrzyskiego, Edmunda Massalskiego, nowy projekt utworzenia 
Parku Narodowego, przewidujący znaczne rozszerzenie ochrony przyrody 
poza istniejące rezerwaty. Projekt ten zmierzał do objęcia ochroną obsza- 
ru o powierzchni około 30 tys. ha i włączenia do Parku również części 
Gór Jeleniowskich i Grzbietu Klonowskiego, a także terenów znajdują- 
cych się pod uprawą rolną i niektórych terenów zabudowanych. 

Sprawa utworzenia Parku Narodowego w Górach Świętokrzyskich 
była w dniach 1 i 2 czerwca 1947 r. rozpatrywana w terenie przez ko- 
misję pod przewodnictwem Władysława Szafera, ówczesnego Delegata 
Ministra Oświaty do Spraw Ochrony Przyrody, z udziałem Dezyderego 
Szymkiewicza i Józefa Kostyrki z Instytutu Badawczego Leś- 
nictwa, Teodora Zielińskiego z Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra- 
domiu, a także przedstawicieli wojewódzkich władz ochrony zabytków 
oraz rzeczoznawców. Przedstawiony wówczas projekt utworzenia Parku 
Narodowego był wyrazem słusznych, lecz zarazem maksymalnych postu- 
latów ochrony przyrody oraz potrzeb nauki. Stan prawny ochrony na 
obszarze, który miał wejść w skład Parku jako najcenniejsza jego część, 
nie mógł ulec żadnej istotnej zmianie przed wejściem w życie nowej 
ustawy o ochronie przyrody, której projekt był wówczas w opracowaniu. 

_ Opierając się na nowej ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. Biuro Ochro- 
ny Przyrody w Ministerstwie Leśnictwa zorganizowało w dniach od 21 do 
20 czerwca 1949 r. terenowe prace komisji mające na celu ostateczne 
ustalenie granic Parku Narodowego. W pracach tych brali udział z ra- 
mienia Państwowej Rady Ochrony Przyrody profesorowie Władysław 
sSzafer, Stanisław Małkowski i Edmund Massalski oraz 
mgr inż. Józef Kostyrko z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
zaś z ramienia Biura Ochrony Przyrody — piszący te słowa, a także 
mgr inż. Mieczysław Brzozowski i mgr inż. Teodor Zieliński 
z Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, mgr inż. Eugeniusz Krysz- 
tofik z nadl. Św. Katarzyna, a ponadto przedstawiciel Regionalnej Dy- 
rekcji Planowania Przestrzennego w Kielcach. W celu zapewnienia jak 
najszybszego utworzenia Parku Narodowego komisja uznała za słuszne 
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włączenie do Parku zwłaszcza tych terenów, które przede wszystkim wy- 
magały zabezpieczenia, przewidując jednocześnie, że inne obszary objęte 
poprzednio opracowanym projektem maksymalnym zostaną w dalszych 
etapach realizacji Parku Narodowego potraktowane jako jego strefa 
ochronna. Stanowisko takie okazało się z jednej strony słuszne, sdyż umo- 
żliwiło przyspieszenie utworzenia Parku Narodowego, z drugiej zaś spo- 
wodowało przesunięcie w zbyt odległą przyszłość sprawy ochrony pozo- 
stałych terenów, bowiem utworzenie strefy ochronnej Parku okazało się 
w praktyce bardzo złożoną i trudną sprawą. 

Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony w obecnych granicach 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. jako pierwszy 
spośród naszych Parków Narodowych powołany do życia na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949 r. 

Nie jest już moim zadaniem omawianie okresu, w którym faktycznie 
kształtował się pod względem organizacyjnym Świętokrzyski Park Na- 
rodowy w pierwszych latach swego istnienia. Był to okres niezmiernie 
ważny w historii Parku Narodowego — wobec braku w naszych warun- 
kach wszelkich wzorów, wypełniony szukaniem pionierskich rozwiązań. 

Historię tworzenia się SPN w ściślejszym znaczeniu zamyka jednak 
data jego formalnego powołania do życia. 

Z dziejami tworzenia się tego Parku wiąże się działalność i ofiarna 
praca wielu ludzi, którzy w różnym okresie oraz w różnym stopniu i cha- 
rakterze uczestniczyli czynnie w realizacji tej idei. 

Przedstawiając w dużym skrócie kolejne etapy na tej drodze, stara- 
łem się uwypuklić udział tych osób, które wybitnie przyczyniły się do 
urzeczywistnienia tego celu. Wśród ludzi zasłużonych dla sprawy SPN, 
zarówno wymienionych przeze mnie, jak i wielu jeszcze nie wymienio- 
nych, szczególne wszakże miejsce należne jest zmarłemu niedawno profe- 
sorowi Edmundowi Massalskiemu. Był On na przestrzeni ponad 
czterdziestu lat starań o ochronę przyrody Gór Świętokrzyskich jedynym 
świadkiem uczestniczącym czynnie we wszystkich etapach realizacji ide:, 
której urzeczywistnieniem stał się ŚPN. * 

Jego piękna postać, związana przeszło półwiekową działalnością w tym 
regionie, łączy się trwałymi więzami ze SPN na przestrzeni jego tworze- 
nia się i całych późniejszych dziejów. 

W chwili formalnego tworzenia ŚPN w 1950 r. był Edmund Massal- 
ski spośród żyjących wówczas jedynym najbliższym, współczesnym Ste- 
fanowi Żeromskiemu, szermierzem walki o ochronę Puszczy Jodłowej, 
równie uczuciowo jak Wielki Pisarz związany z tą ideą, pamiętający po- 
byty Pisarza w tych stronach, a także spędzenie przez niego ostatnich wa- 
kacji u stóp Łysicy, gdzie być może pisał „Puszczę Jodłową”. 

Przypomnienie w 25-lecie istnienia Świętokrzyskiego Parku Narodo- 
wego najważniejszych faktów z historii jego tworzenia się oraz podkre- 
ślenie roli jaką spełniła w tym pisarska działalność Zeromskiego, gdy 
mija 50 lat od jego śmierci — budzi refleksje. Jest wśród nich dostrzeże- 
nie prawdy, że źródła, które złączyły Żeromskiego z Puszczą Jodłową, 
tkwią w niej samej, w owej sile wpływu rodąącego się z właściwości jej 

przyrody. 
Żeromskiego pociągała uroda ziemi świętokrzyskiej, tak jak „sprawy 

człowieka pociągają czującego życie ludzkie badacza, tak samo, jak nęci 
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przyrodnika owa zagadka życia jodły czepiającej się w puszczy Łysogór- 
skiej kamienia, z którego się staje”. 

O wpływie przyrody tej krainy na S$. Żeromskiego, który twórczością 
swą spełnił misję żarliwego obrońcy Puszczy Jodłowej — tak oto powie- 
dział bliski duchowo Pisarzowi, długoletni jej opiekun Edmund Mas- 
salski: 

„Żeromski — poeta żywiołu, w męce ciągłej idący ku niedocieczonym 
tajnikom życia, stał się takim może pod wpływem majestatu niezatartej 
jeszcze pierwotności i zmagania się żywiołów ziemskich puszczańskiej 
krainy spod Łysicy”. 

„Sylwan* przyjemnym upominkiem za granicę, m. in. dla miesz- 
kaiących tam rodaków. Pomyśl o tym. Warunki prenumeraty dla 
mieszkających za granicą na ostatniej stronie okładki. 
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