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Rekreacyjne walory rzeki Dunajec 
w obszarze Pienińskiego Parku Narodowego 

Streszczenie 

W 1932 roku utworzono Park Narodowy w Pieninach, a po kilkunastu latach 
przekształcono go w Pieniński Park Narodowy. Główną atrakcją turystyczną te-
goż parku jest przełom Dunajca i spływ tratwami odbywający się po nim. Ta 
forma rekreacji jest dobrze znana nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Trwający 
kilka godzin spływ urzeka bogactwem i różnorodnością natury. Podczas trzech 
godzin spływu turyści mogą podziwiać przełom i najbliższe szczyty, tj. Faci-
miech, Grabczychę, Trzy Korony, Sokolicę. Te niezwykłe atrakcje powodują, że 
udział w spływie wzrasta z roku na rok i w roku 1967 liczba uczestników osią-
gnęła 200 000 osób. Obecnie obserwuje się jej stabilizację na niższym poziomie. 
Wszystkie te „cuda” natury i turystyczne atrakcje przyciągały w to miejsce zna-
nych ludzi, takich jak Marię Konopnicką czy Adama Asnyka, co było czynni-
kiem promującym. Chociaż podobne imprezy są organizowane w Europie na 
większych rzekach, spływ na Dunajcu ma swoją specyficzną atmosferę i okre-
ślony rodzaj wielbicieli. 
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1. Wstęp 

Dnia 23 maja 1932 roku, na wniosek Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
pod przewodnictwem prof. dr. Władysława Szafera, minister rolnictwa podpisał 
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rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 czerwca 1932 roku „Parku Narodowego 
w Pieninach” (PNP) o powierzchni 7,36 km2. Działania te poprzedzone były 
utworzeniem prywatnego rezerwatu o powierzchni 0,75 km2 założonego wokół 
ruin zamku w Czorsztynie, a następnie wykupywaniem na własność Skarbu Pań-
stwa gruntów prywatnych, głównie w masywie Trzech Koron, pod utworzenie 
w Polsce pierwszego parku narodowego. Następnie Rada Ministrów w dniu 30 
października 1954 roku wydała rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 stycznia 
1955 roku Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). Obecnie funkcjonuje on 
w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 roku i zajmuje 
powierzchnię 23,46 km2, z czego 16,65 km2 stanowią lasy, 4,71 km2 to po-
wierzchnie uprawne, a 0,32 km2 – powierzchnie wodne, resztę stanowią nie-
użytki. Ochronie ścisłej w Parku podlega 7,50 km2, częściowej 5,05 km2, a chro-
niony krajobraz stanowi 10,91 km2. Powierzchnia otuliny jest większą niż Parku 
(26,82 km2)1. Rocznie odwiedza Park 700 000 turystów2. Na podstawie sprzeda-
nych biletów wstępu na szlak wodny w przełomie Dunajca, galerie widokowe 
Trzy Korony i Sokolica oraz Zamek Czorsztyn, za 2004 i 2005 rok liczba ta wy-
nosiła odpowiednio: 444 273 i 437 8813. W 2006 roku na szlak wodny Dunajca 
sprzedano 219 321 biletów, na wspomniane galerie widokowe 250 190 biletów, 
co łącznie stanowiło 469 511 turystów. Ponadto drogą pienińską, gdzie nie 
sprzedaje się biletów, szacunkowo przeszło 291 128 turystów4.Teren parku jest 
górzysty z ostrymi szczytami skalnymi, przecięty główną atrakcją parku, rzeką 
Dunajec. W opracowaniu S. Wróbla5 podano, że jest w nim 34 km szlaków tury-
stycznych, nie precyzując ich rodzajów. Głównymi formami turystyki uprawia-
nymi w parku są spływy tratwami Dunajcem i turystyka piesza, a w mniejszym 
stopniu turystyka narciarska, samochodowa czy agroturystyka. W Pieninach 
uprawia się również turystykę jeździecką, rowerową oraz speleologiczną. Popu-
larną formą rekreacji jest również wędkowanie na Dunajcu. Istniejące, głównie 
w Szczawnicy, uzdrowiska i źródła wód leczniczych stymulują rozwój turystyki 
uzdrowiskowej, propagującej przy tym spacery. Samo miasto pełni rolę lokalne-
go ośrodka turystycznego6. Istnieją też na tym terenie inne obiekty o walorach 
turystycznych, takie jak: kościoły w Grywałdzie, w Sromowcach Niżnych, w Kroś- 

                                                 
1 Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki. Materiały szkoleniowe, PTTK Zarząd Główny Centralny 

Ośrodek Kształcenia Kadr Turystycznych, Warszawa, 1980, t. 2, s. 46. 
2 S. Wróbel, Pieniński Park Narodowy, [w:] Polska – Parki Narodowe, red. D. Cyrul, Sport i Tu-

rystyka, ,,Muza SA”, Warszawa 2003, s. 334. 
3 „Kroniki Pienińskiego Parku Narodowego”, za lata 2004–2005, Krościenko n. Dunajcem, 2004–2005. 
4 „Kroniki Pienińskiego Parku Narodowego”, za rok 2006, Krościenko n. Dunajcem 2006. 
5 S. Wróbel, op. cit., s. 334. 
6 S. Figiel, Z. Ładygin, J. Markin, Pieniny, Podhale, Orawa i Spisz. Przewodnik Pascala, Pascal, 

Bielsko-Biała 2005, s. 56. 
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cienku, cerkiew w Jaworkach, źródła wód mineralnych „Stefan” i „Michalina” 
w Krościenku7, klasztor Kamedułów w Czerwonym Klasztorze, Muzeum Pie-
nińskie w Szczawnicy. Godne zwiedzenia są rezerwaty przyrodnicze: Homole 
i Biała Woda w Jaworkach, Wysokie Skałki i Zaskalskie-Bodnarówka. Po stro-
nie słowackiej utworzono w 1967 roku, graniczący z omawianym Pienińskim 
Parkiem Narodowym, Pieninsky Narodny Park (PIENAP) o większej niż ten 
pierwszy powierzchni8. W dobie zjednoczonej Unii Europejskiej nie ma prze-
szkód w łącznym zwiedzaniu obydwu Parków, przez co jakość produktu tury-
stycznego jest lepsza, a oferta turystyczna bogatsza. Mnogie i różnorodne atrak-
cje sprawiają, że PPN należy do najczęściej odwiedzanych parków narodowych 
w Polsce, a wyjątkową atrakcją turystyczną, przyciągającą wielkie rzesze tury-
stów, jest spływ Dunajcem. Sam przełom rzeki Dunajec znany jest od wieków, 
ale dla turystki został odkryty w XIX wieku. Wtedy to poznano jego walory es-
tetyczne i zaczęto porównywać z najpiękniejszymi w Europie. Na rzece pojawiły 
się tratwy przewożące coraz więcej pasażerów, a wśród nich wielu znakomitych 
gości, którzy podczas spływu poznawali fakty i mity PPN i całego Podhala opo-
wiadane ustami flisaków. 

W tym artykule postanowiono szczegółowo przedstawić walory przyrodni-
cze przełomu Dunajca, widziane z tratwy flisackiej, wraz z ukazaniem statystyki 
turystycznej tego spływu, z przypomnieniem ludzi sławnych biorących w nim 
udział, i pokazanie innych rekreacyjnych walorów tej rzeki. 

2. Atrakcje spływu Dunajcem  

W chwili obecnej spływy Dunajcem (flis) cieszą się dalece większą popular-
nością po stronie polskiej niż po stronie słowackiej. Określenia „flis” po raz 
pierwszy użył Sebastian Klonowic w latach osiemdziesiątych XVI wieku, tytu-
łując swój utwór tą nazwą, w którym to pisał o problemach flisaków9. Trasa 
spływu rozpoczyna się na terenie PPN w Kątach, które należą do Sromowiec 
Wyżnych, a kończy się w Szczawnicy Niżnej za górą Orlicą (15 km), a po sło-
wackiej stronie w Czerwonym Klasztorze na obszarze PIENAP, by po 9 km 
spływu, tuż przed granicą państwa i roztaczającym się po prawej stronie rzeki 
masywem Bystrzyk, zakończyć się. Czasami spływ po polskiej stronie kończy 
się po 23 km w Krościenku. 
                                                 
7 K. Koper, Z Dziejów Krościenka Nad Dunajcem, Zakład Poligraficzny „MK”, Nowy Targ, 

2006, s. 293. 
8 S. Michalik, Pieniny, Park Dwu Narodów, Przewodnik Przyrodniczy. Pieniński Park Narodowy, 

Krościenko n. Dunajcem 2005, s. 35. 
9 J. Tyszkiewicz, Długie tradycje flisactwa na Dunajcu, „Prace Pienińskie” 2004, t. 14, s. 10. 
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Od przystani w Kątach Dunajec płynie szerszą doliną, z której na północy 
można dostrzec Pieniny ciągnące się aż po Czorsztyn z zaznaczonymi wzniesie-
niami Zamczyska, Rabsztyna i Macelowej Góry pokrytych świerkowo-jodłowy- 
mi lasami, skupiskami zarośli i licznych muraw. Poniżej nich, południowe do-
brze nasłonecznione zbocza zajmują skrawki pól uprawnych, a bezpośrednio do 
koryta rzeki przylegają kamieniste skupiska otulone kępami wikliny, pastwiska 
i skupiska łęgowych zadrzewień. Zbliżając się do stoków wapiennej Macelowej 
Góry pokrytej ciepłolubną roślinnością, a w szczytowych partiach lasem buko-
wo-świerkowo-jodłowym, Dunajec wielkim meandrem opływa znaczną część 
słowackiego półwyspu Upranek, a od strony polskiej ogranicza go biegnąca 
wzdłuż brzegu szosa, przez co niska terasa zalewowa doliny nie rozszerza się 
a odcinek ten jest skupiskiem bogatej fauny, szczególnie ptaków. Rzeka wraz 
z szosą biegną na południe, odchodząc od granic PPN, po czym w Sromowcach 
Średnich znacząco oddalają się od siebie i zakręcają w kierunku wschodnim, 
kończąc 6-kilometrowy przebieg od miejsca startu. Dunajec tworzy w tym miej-
scu dwa koryta, płynąc wolniej szeroką doliną, w której rosną skupiska wiklin 
oraz występują pastwiska, na których zobaczyć można stada gęsi, bydła i koni 
hodowanych we wsiach, z wyraźnym nasileniem tych działań w Sromowcach 
Średnich. Kilkadziesiąt metrów nad rzeką, po polskiej stronie, która otacza tu 
malownicze wyspy, wznoszą się pola uprawne. Z tego miejsca roztacza się wi-
dok na Trzy Korony i Tatry. W okolicach Czerwonego Klasztoru (początku 
obecnego spływu po stronie słowackiej) i Sromowiec Niżnych po stronie pol-
skiej, kończy się biegnąca wzdłuż rzeki asfaltowa droga. Uporządkowana, jed-
nokondygnacyjna, schludna zabudowa Czerwonego Klasztoru robi na turyście 
estetyczne i bardziej pozytywne wrażenie niż widok wymieszanych architekto-
nicznie drewnianych i murowanych chat, domów i zabudowań polskiej osady10. 
W tym miejscu Dunajec przybiera kurs północny z centralnym na wprost wido-
kiem Trzech Koron, jak również sąsiednich szczytów i wzgórz: Nowej Góry, 
Podskalniej Góry oraz leżących bliżej rzeki: Ostrej Skały, Łysiny Grabczychy 
i Facimiecha. Wrażenie robią strome zbocza Grabczychy opadające wprost do 
wartko płynącej rzeki11. Prawobrzeżnie, na terenie PIENAP dopływa do Dunajca 
potok Lipnik, a wyżej, lewobrzeżnie, potoki: Macelowy i Sobczański z dopły-
wami12. Na tej wysokości, tuż przed Ostrą Skałą rzeka ponownie wpływa na te-
ren PPN. Po raz kolejny w tym miejscu widać wyraźnie pasmowy układ ekosys-
temów. Szczyty i turnie pokryte są murawami naskalnymi, pod nimi siedliskuje 
                                                 
10 S. Michalik, op. cit., s. 122. 
11 K. Sosnowski, Przewodnik po Beskidach Zachodnich, Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kra-

ków 1930, s. 154. 
12 Pieniny polskie i słowackie: Właściwe, Małe, Spiskie, Jezioro Czorsztyńskie: mapa turystyczna, 

Agencja Wydawnicza „WIT”, Piwniczna 2006. 
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ciepłolubna buczyna, w którą wgryzają się smugi piargów, a poniżej występuje 
las świerkowy. 

Ciepłolubne łąki pienińskie i leżące poniżej pastwiska, oddzielone od brzegu 
rzeki wikliną i kamieńcem, tworzą fascynujący obraz. Obserwując po prawej 
stronie Górę Klasztorną, ukazuje się łagodny widok wzgórz, pokrytych staro-
drzewem bukowym, lipowym i grabowym. Po stronie polskiej widoczne są su-
rowe skały Góry Grabczychy, pokryte miejscami różnokolorowo kwitnącą w posz- 
czególnych porach roku roślinnością naskalną, przez co kształty jej wydają się 
być łagodnymi. W tym miejscu, zakręcając kątem prostym, rzeka wpada we 
wrota Przełomu Pienińskiego wolnym jeszcze nurtem, otoczona w górnej kra-
wędzi Facimiecha starą jedliną, a w dolnej lewobrzeżnym lasem liściastym i za-
topionymi w nim Zbójeckimi Skałami. Od tego miejsca Dunajec zaczyna mean-
drować, a nurt przyspieszać, bo koryto głębokie na 8 m pomiędzy wapiennymi 
skałami Skoku Zbójnickiego zwęża się do 10 metrów13. Tu, według legendy, te-
stowano sprawność fizyczną ochotników zbójnickich przed przyjęciem ich do 
bandy14. Prawobrzeżna, wschodnia ściana skalistej Góry Klasztornej, porośnięta 
mieszanym lasem liściasto-iglastym, stanowi tu najwyższy punkt krajobrazowy. 
Na wysokości stromej ściany Świniej Skały nurt rzeki jest leniwy i lewostronną 
pętlą otacza zalesioną Klejową Górę. Dalej woda rzeki rozlewa się szerzej, brze-
gi łagodnieją, pojawiają się polanki z pozostałościami zarastających zabudowań 
gospodarskich na lewym brzegu (polana Rówienka) i prawobrzeżnych, poprze-
mysłowych – rejon Huty. Płynąc w kierunku północnym, ukazuje się widok Ho-
licy i Mnichów, których jodłowo-bukowy starodrzew kryje stanowiska cisa i oka-
zy rzadkich zwierząt. Ostry zwrot ku zachodowi wyprowadza rzekę na prosty 
500 metrowy odcinek, którego brzegi zdobi różnorodna i bogata fauna pieniń-
ska. Jeszcze raz, ale już od strony wschodniej widoczny jest skalny blok Faci-
miecha podmywanego bystrym nurtem Dunajca, zaginającego się tu pod kątem 
prostym na północ, by licznymi wartkimi bystrzami, cisnącymi się pomiędzy 
skałami, złagodzić swój bieg na wysokości lewobrzeżnych skalnych brzegów 
Piecków, porośniętych roślinnością murawową i ciepłolubną buczyną. 

Po prawej stronie rzuca się w oczy mała polanka, na której na przełomie 
XIX i XX wieku funkcjonowała węgierska gospoda15. Lewostronnie natomiast 
wpada do Dunajca Pieniński Potok, po czym rzeka skręca ostro ku wschodowi. 
Po tej stronie na pierwszym planie widoczny jest kształt Sokolicy, a głębiej skal-
ny grzbiet Pieninek. Wyjątkowego uroku temu najpiękniejszemu w całym prze-
łomie Dunajca, w oczach turystów, miejscu dodaje piętrowa roślinność Sokolicy 
                                                 
13 S. Michalik, op. cit., s. 123. 
14 K. Sosnowski, op. cit., s. 145. 
15 J. Nyka, Sobieski nie był pierwszy, [w:] Ziemia – Prace i Materiały Krajoznawcze, Warszawa 

1966, s. 173. 
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z nielicznymi sosnami na jej wierzchołku po polskiej stronie i starodrzew jodło-
wy, bukowy i jaworowy Mnichów i Holicy, widzianych od strony północnej, le-
żących na terenie PIENAP. Tuż przed odłączeniem rzeki od granicy państwa, 
z prawej strony wpada do niej malowniczą doliną Leśnicki Potok, rozdzielając 
skały Sama Jedna i Wylizaną, w której Dunajec wyżłobił liczne zachyłki i otwo-
ry, będące miejscami bytowania ptactwa i owadów. Szybkim nurtem rzeka prze-
pływa obok słowackiej przystani flisackiej po prawej stronie, a lewostronnie po 
pętlicowym opłynięciu Przechodniego Wierchu, odbija od granicy państwa i po- 
między Skałą Hukową i Białą Skałą wypływa z Przełomu Pienińskiego. Miejsce 
to jest szczególne, gdyż wiwatowano tu głośnymi strzałami i płonącymi pochod-
niami, gdy na kulig wodny nocną obierano porę16. Po minięciu zarośniętej po-
środku wyspy, tratwy dobijają do prawego brzegu, kończąc 15 km spływ w Szcza- 
wnicy Niżnej. 

3. Frekwencja turystyczna na Dunajcu 

Zamieszczona poniżej tabela 1 wskazuje roczne uczestnictwo turystów w spły- 
wie rzeką Dunajec. Zestawienie rozpoczyna się od 1935 roku, kiedy to pracow-
nicy w trzy lata po utworzeniu PNP zaczęli prowadzić ową statystykę, nie 
uwzględniając lat wcześniejszych, chociaż „flis” rozpoczął się znacznie wcze-
śniej i już w drugiej połowie XIX wieku przestał być imprezą lokalną17. 

Przypuszczać należy, że początki tej sformalizowanej statystyki łączą się 
z decyzją wojewody krakowskiego o wydaniu na podstawie art. 21 „Prawo o sto- 
warzyszeniach” wpisu w 1935 roku do rejestru Stowarzyszeń i Związków Kra-
kowskiego Urzędu Wojewódzkiego, z numerem 71, związku o nazwie „Polskie 
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec” z siedzibą w Sromow-
cach Niżnych18. 

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie ilości osób biorących udział w spływie Dunajcem za lata 1935–2006 

Rok Ilość turystów Rok Ilość turystów Rok Ilość turystów 
1935 009 980 1959 116 500 1984 185 366 
1936 016 000 1960 0*53 000* 1985 176 473 
1937 018 150 1961 101 365 1986 225 524 
1938 — 1962 130 000 1987 206 100 

                                                 
16 K. Sosnowski, op. cit., s. 148. 
17 J. Nyka Sobieski nie był pierwszy, op. cit., s. 177. 
18 A. Grywalski, „Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec”, (praca magi-

sterska), WSP Kraków 1991, s. 9. 



 Rekreacyjne walory rzeki Dunajec... 247 

Rok Ilość turystów Rok Ilość turystów Rok Ilość turystów 
1939 — 1963 145 000 1988 206 000 
1940 — 1964 152 000 1989 167 000 
1941 — 1965 161 000 1990 090 252 
1942 — 1966 167 140 1991 121 753 
1943 — 1967 211 604 1992 120 065 
1944 — 1968 235 467 1993 140 819 
1945 001 100 1970 188 930 1994 179 298 
1946 001 705 1971 230 970 1995 224 594 
1947 007 876 1972 187 193 1996 205 151 
1948 009 352 1973 208 000 1997 204 398 
1949 014 837 1974 235 925 1998 266 063 
1950 022 940 1975 281 725 1999 262 059 
1951 025 180 1976 262 619 2000 233 744 
1952 025 204 1977 249 130 2001 187 364 
1953 023 500 1978 227 229 2002 237 196 
1954 038 708 1979 246 824 2003 240 450 
1955 037 000 1980 232 638 2004 222 238 
1956 050 000 1981 237 606 2005 196 285 
1957 084 537 1982 145 855 2006 219 321 
1958 103 500 1983 200 433   

Zestawienia dokonane na podstawie „Kroniki Pienińskiego Parku Narodowego”, t. XXIX, 1993, 
i kolejnych tomów za poszczególne lata, Krościenko n. Dunajcem 1995 rok i lata późniejsze. 
* Zestawienie za rok 1960 zostało zacytowane za Nyką 1966, s. 180. 

Przed zrobieniem omawianego wpisu dokonano wyboru zarządu i komisji 
rewizyjnej nowego stowarzyszenia. Od tej daty flisactwo w tym miejscu uznać 
należy za działalność zorganizowaną. Istotnym było też, że w 1934 roku nowo 
wybrany zarząd PNP przejął kontrolę nad organizacją spływów. Ponadto na po-
czątku 1936 roku małżeństwo Kołodziejskich opracowało regulamin Towarzy-
stwa, z którego wynikało, że w każdym zarządzie Towarzystwa było zagwaran-
towane miejsce dla przedstawiciela PNP. Współpraca ta w latach następnych 
układała się pomyślnie, a przedstawiciele PNP wybierani byli na prezesów Sto-
warzyszenia: Owczarzak – 1934 rok, Smólski 1937–1939. Przypuszczalnie 
z tych powodów właśnie od 1935 roku ściśle zaczęto prowadzić rejestr spływa-
jących, gdyż pewna część opłat za flis trafiała na rzecz tego Towarzystwa. 

W czasie wojennym oczywiście brak było rejestracji ilości spływających 
Dunajcem, gdyż z rozkazu okupanta zaprzestano działalności flisackiej, chociaż 
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sam „genaral-gouverneur” Hans Frank zakosztował spływu19. Okupacja na tych 
terenach kończyła się w ostatnich dniach stycznia 1945 roku i w tym roku już 
przewieziono pierwszych pasażerów. Następnie, w miarę stabilizowania się ży-
cia politycznego i wzrostu stopy zamożności społeczeństwa, ilość pasażerów 
szybko rosła, by w 1950 roku przewyższyć przedwojenny rekord. 

Struktura uczestników była inna niż przed 1939 rokiem, kiedy to głównymi 
uczestnikami spływów byli kuracjusze uzdrowisk Szczawnicy20. Po wyzwoleniu 
natomiast funkcjonował Fundusz Wczasów Pracowniczych i na Dunajcu pojawi-
ła się znacząca liczba wczasowiczów zorganizowanych oraz wycieczek szkol-
nych [informacja ustna]. Po wojnie Stowarzyszenie Flisaków dzierżawiło od 
PPN teren przystani w Czorsztynie. Z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie 
politycznych, od 1955 roku PPN próbował podporządkować sobie Stowarzysze-
nie i współpraca ta, notowana od lat przedwojennych jako dobra, uległa znacz-
nemu pogorszeniu21, co mogło odbić się na ilości uczestników spływu, która 
w trzech następnych latach nie wzrastała istotnie. Na frekwencje flisu znaczący 
wpływ miała i ma również pogoda w głównych miesiącach jego organizacji, tj. 
w lipcu i sierpniu22, oraz stan wody w rzece, a nawet występowanie w tych mie-
siącach powodzi. Sezon spływu trwa od ostatnich dni kwietnia do 20–30 paź-
dziernika23 , toteż na jego początku woda jest bardzo zimna (tzw. tatrzanka po-
wstała ze stopniałego śniegu w Tatrach). Wysoki stan wody pojawia się w końcu 
czerwca (świętojanka), a niski, który może nawet przeszkadzać spływom, w mie- 
siące letnie24. 

W 1958 roku przewieziono ponad 100 tys. osób, kolejny rekord 200 tys. 
osób przekroczono w 1967 roku, a najwięcej jak dotychczas przewieziono 
w 1975 roku, tj. ponad 281 tys., w czasie prosperity gierkowskiej. W tym okre-
sie trzy daty, które mogły mieć wpływ na roczną wielkość flisu, zasługują na 
uwagę, tj. 1960 rok (śmierć 18 osób), 1962 rok (hipotetyczne 100-lecie flisu) 
i 1981 rok (150-lecie flisu). Pomimo, że spływy od dawna uważano za bez-
pieczną przygodę, która jedynie mogła kończyć się na strachu i zamoczeniu 
odzieży25, dnia 13 czerwca (piątek) 1960 roku utonęło 16 uczniów z Nowej Hu-
ty, jeden flisak ratujący ich, a wychowawczyni klasy, widząc tę tragedię zmarła 

                                                 
19 Ibidem, s. 16. 
20 J. Nyka, Sobieski nie był pierwszy, s. 173. 
21 A. Grywalski, op. cit., s. 20. 
22 „Kroniki Pienińskiego Parku Narodowego”, za rok 2004. 
23 J. Nyka, Sobieski nie był pierwszy, s. 182. 
24 K. Koper, op. cit., s. 261–262. 
25 K. Sosnowski, op. cit., s. 150. 
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z emocji w pobliżu przysiółka Kąty26. Spływ został w środku sezonu wstrzyma-
ny na kilka tygodni. Liczba turystów na Dunajcu w tym roku drastycznie się 
zmniejszyła, o ponad połowę w stosunku do roku poprzedniego, i wyniosła 53 tys. 
Przypadające na ten rok obchody 150-lecia uzdrowiska w Szczawnicy nie zdoła-
ły powstrzymać niekorzystnej tendencji spadkowej w zakresie tej formy turysty-
ki27. Z kolei 30 września 1962 roku obchodzono uroczystość 100-lecia spływów 
Dunajcem przez Pieniny. Mogło to rzutować pozytywnie na frekwencję tury-
styczną, gdyż był to znaczący fakt medialny podkreślany wieloma przemowami 
okolicznościowymi i wbudowaniem tablicy pamiątkowej na przystani w Sro-
mowcach Niżnych oraz wielkim spływem 1500 ludzi w 200 tratwach z pełną ga-
lą flisacką wraz z orkiestrą. Radowano się wielce, ale rocznica była fikcyjna, 
niepotwierdzona jakimikolwiek faktami28. Przypuszcza się, że była to manifesta-
cja polityczna, a obchody „Tygodnia Ziemi Nowotarskiej” trzeba było zakoń-
czyć efektownie – i pryncypialni działacze rocznicę tę wymyślili. W 1981 roku, 
już w innym klimacie politycznym, w Polsce obchodzono uroczyście 150. rocz-
nicę Spływu Przełomem Dunajca, uznając za początek 1831 rok i negując ob-
chody z 1962 roku. Były to lata zrywu wolnościowego Solidarności, a kraj 
otrząsał się z wielkiego zakłamania. Szukając tożsamości narodowej, znaleziono 
w Kronice Uzdrowiska w Szczawnicy wzmianki o spływie w Pieninach i wiel-
kim połowie łososi we wspomnianym 1831 roku29. Z tej okazji rozpoczęto 
w 1981 roku budowę Domu Flisaka w Sromowcach Niżnych, a liczba spływają-
cych rzeką zamknęła się ilością 237 606 osób, tj. wyższą od poprzedniego i na-
stępnego roku. Paraliżujące w tym okresie kraj strajki i zawirowania polityczne 
mogły zmniejszyć nieco tę liczbę. Lata zmiany ustrojowej zaowocowały wielką 
recesją wielkości „flisu” (rok 1990 – tylko około 90 tys. pasażerów). Od tej daty 
obserwuje się wzrost ilości turystów na Dunajcu w miarę poprawy standardu ży-
cia, lecz rekordu z lat siedemdziesiątych XX stulecia nadal nie przekroczono. 
Obecnie pasażerowie rekrutują się głównie z osób niezorganizowanych30. Prze-
szkodą w nasileniu ruchu turystycznego jest znaczący wyjazd Polaków do za-
granicznych kurortów i wciąż mały napływ obcokrajowców. Nie pomógł w tym 
istotnie fakt, że od 1991 roku Stowarzyszenie zrezygnowało z tzw. organizatora 
turystyki i samodzielnie rozpoczęło działalność31. Brak doświadczeń marketin-
gowych zapewne do dnia dzisiejszego leży u podstaw wciąż nie najwyższej licz-

                                                 
26 A Grywalski, op. cit., s. 27; J. Nyka, Spływ Przełomem Pienińskim – przewodnik turystyczny, 

Warszawa – Kraków 1987, s. 11. 
27 A. Grywalski, op. cit., s. 28. 
28 J. Nyka, Spływ Przełomem Pienińskim..., s. 7. 
29 A. Grywalski, op. cit., s. 35. 
30 W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 134. 
31 A. Grywalski, op. cit., s. 32. 
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by turystów na Dunajcu po stronie polskiej. Dane ustne uzyskane w administra-
cji PPN mówią o coraz wyższej partycypacji we „flisie” turystów zagranicznych. 

Inne są zapewne przyczyny dużo mniejszego zainteresowania „flisem” 
rzeką Dunajec po stronie słowackiej, gdzie roczną ilość turystów szacuje się na 
20–30 tys. osób32. 

4. Sławni ludzie spływający Dunajcem 

Według legend, król Władysław Jagiełło był pierwszą znaczącą osobą, która 
spłynęła Dunajcem z Czorsztyna. Prawdopodobnie król Jan III Sobieski tereny 
te odwiedził, ale czy rzeką spłynął, nie wiadomo. Nie wiadomo także, czy mistrz 
malarski, autor patrona flisaków namalowanego na ścianie kościoła w Krościen-
ku w 1589 roku Jakub Korab de Nowy Targ osobiście wziął udział w spływie. 
Faktem natomiast jest spływ Dunajcem w 1708 roku Daniela Krmana z Tenczy-
na pełniącego rolę posłańca kuruców do króla szwedzkiego Karola XII. W 1815 
roku hrabiowie niedziccy z grupą gości spłynęli przez Pieniny. Według nestora 
flisaków pienińskich, Pawła Laskowskiego ze Sromowiec Niżnych, w odległych 
wiekach z przyjemności tej korzystali początkowo baronowie i grafowie. W 1839 
uczestniczyła dwukrotnie w spływie Łucja Rautenstrauchowa, a w 1841 Ksawe-
ry Prek. Drugi raz w 1854 roku uczestniczył w tej imprezie Hieronim Ciecha-
nowski. Kazimierz Łapczyński przyznaje w 1862 roku, że 19 razy spływał w dół 
rzeki. Wicenty Pol pisał w 1876 roku, że być w Szczawnicy i nie przeżyć emocji 
spływu to tożsame, jakby być w Wieliczce i nie zetknąć się z solą. Wnioskować 
więc należy, że on sam też podjął to przedsięwzięcie. Twórca uzdrowiska 
w Szczawnicy, Józef Szalaj, również często spływał pod biało-czerwonym sztan- 
darem. Wśród uczestników spływu spotkać można: arcyksięcia Karola Ludwika 
(1854 rok) (brat cesarza Franciszka Józefa I) w towarzystwie hrabiego Agenora 
Gołuchowskiego (1855 rok), Marię Steczkowską (1858), Jadwigę Deotymę-
Łuszczewską (1860), Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1860), Marię Konop-
nicką (1875), Adama Asnyka (1868). Płynął też Ludwik Zejszner. O spływie 
w XIX wieku pisano wiele i stał się on także natchnieniem dla artystów. Nie 
znaleziono jednak dowodów na to, że twórcy ci czynnie w spływie uczestniczyli, 
który w drugiej połowie XIX w stał się imprezą powszechnie znaną33. Wymienić 
w gronie spływających należy też: Onufrego Trembeckiego, Aleksandra Janotę, 
Walerego Eljasza, Augusta Otto, Rudolfa Temple, Jana Roztworowskiego, Wła-
dysława Sciborowskiego, Wojciecha Kossaka, Kazimierza Sosnowskiego, Wale-

                                                 
32 J. Nyka, Spływ Przełomem Pienińskim..., s. 12. 
33 J. Nyka, Sobieski nie był pierwszy, s. 177. 



 Rekreacyjne walory rzeki Dunajec... 251 

rego Goetela. Około roku 1880 po stronie węgierskiej (dzisiaj słowackiej) spły-
wy Dunajcem z Czerwonego Klasztoru do Polanki rozpoczęli Niemcy za-
mieszkali w Szwabach Niżnych. Nie znaleziono jednak w piśmiennictwie istot-
nych danych o tych działaniach. W 1934 roku Dunajcem spłynął ówczesny pre-
zydent RP Ignacy Mościcki. Dokonali tego również: Melchior Wańkowicz, 
Władysław Orkan, Tadeusz Malicki, Jan Wiktor. Podczas okupacji sam Gene-
ralny Gubernator Hans Frank w silnej eskorcie był uczestnikiem spływu, pomi-
mo zawieszenia imprezy na lata wojenne34. 

5. Inne rekreacyjne walory Dunajca 

Jeden z trzech przełomów Dunajca, ten przez Pieniny, według Sosnowskie-
go, ustępuje być może wielkością, lecz góruje pięknością i malowniczością nad 
znanymi i sławionymi w Europie brzegami Renu, Dunaju pod Żelazną Bramą, 
doliną Vrbasa w Bośni, Neretwy w Hercegowinie, Olty w Siedmiogrodzie, jak 
również nad przełomem rzeki Salzach przed Salzburgiem35. Poza dobrze zna-
nymi już spływami Dunajcem z użyciem tratw, obserwuje się również turystykę 
kajakową na tej rzece. Na odcinku Nowy Targ–Nowy Sącz (90 km) zaliczona 
jest ona do szlaków wodnych, na którym można zdobywać punkty do uzyskania 
górskiej odznaki kajakowej36. W miejscu przecinania Dunajca przez niebieski 
szlak pieszy, powyżej dopływu potoku Grajcarek, obserwuje się również rozwój 
wodnej turystyki lokalnej jako przeprawy łodziami turystów idących ze Szczaw-
nicy tym szlakiem na Sokolicę, i w odwrotnym kierunku. Z tego miejsca urzą-
dzane są również krótkie turystyczne przejażdżki łodzią, aż po Hukową Skałę, 
i z powrotem. W rejonie tym obserwuje się też przeprawy łodziami miejscowych 
górali, chcących dostać się do swoich posiadłości. Nie jest to jednak działalność 
turystyczna. Sportowo-rekreacyjna działalność rozwijana jest na Dunajcu tuż 
poniżej ujścia potoku Grajcarek, gdzie obecnie ustawiono tyczki do treningów 
kajakarzy górskich. W miejscu tym spływy i treningi kajakarzy mają już długą 
historię, bo w 1934 roku Polski Związek Kajakowy zorganizował tu Pierwsze 
Górskie Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie. W czasach powojennych w tym 
miejscu kajakarska działalność sportowa i turystyczna żywo się rozwijała37. Po-
nieważ na Dunajcu i Zbiorniku Czorsztyńskim występuje wiele gatunków ryb, 

                                                 
34 Ibidem, s. 180. 
35 K. Sosnowski, op. cit., s. 138 i 139. 
36 J. Merski, Turystyka kwalifikowana, WSE, Warszawa 2002, s. 203. 
37 B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Wyd. „Sport i Turystyka”, Warszawa 1960, 

s. 782; Z. Goetel, Z. Kmieć, Dunajec i Poprad. Przewodnik kajakowy, Wyd. „Sport i Turysty-
ka”, Warszawa 1969, s. 149. 
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głównie łososiowatych, rozwinęło się tu wędkarstwo traktowane jako forma re-
kreacji. Pomimo że Dunajec jest rzeką górską, nie rozwija się na niej intensyw-
nie, popularny na tego rodzaju wodach rafting, tj. spływ pontonami, jako forma 
turystyki kwalifikowanej lub sportu wyczynowego. Atrakcyjności turystycznej 
okolicy dodaje fakt, że na krótkim odcinku granicy znajdują się trzy przejścia 
graniczne: Niedzica–Lysa n. Dunajcem, Sromowce Niżne–Czerwony Klasztor, 
Szczawnica–Leśnica38. 

W połowie XIX w. Dunajec wykorzystywany był do kąpieli leczniczych, 
mających łagodzić niedomagania nerwów obwodowych, gośćca i chorób skóry. 
W latach 1911–1912 zbudowano nawet specjalne drewniane kabiny do tej tera-
pii39. W latach międzywojennych popularne były kąpiele rzeczne i połowy raków40. 

6. Podsumowanie 

Największą atrakcją turystyczną Pienińskiego Parku Narodowego jest spływ 
Dunajcem odbywający się już od kilku wieków, ale odkryty dla szerszych rzesz 
ludzi w XIX stuleciu i promowany po dzień dzisiejszy, przez Polskę jak i Sło-
wację, dla których to krajów rzeka stanowi na krótkim odcinku naturalną granicę 
międzypaństwową. Popularność spływów jest większa po stronie polskiej, cho-
ciażby ze względu na dłuższą ich trasę. Przebieg rzeki, w wyżłobionym przez 
wodę wąwozie, jest kręty i czasem nieprzewidywalny, stąd też pokonywana 
podczas spływu odległość jest kilkakrotnie dłuższa niż mierzona w linii prostej 
pomiędzy startem i metą. Po opłynięciu półwyspu Upranek, z rzeki turyści mogą 
obserwować znane w Pieninach szczyty Trzech Koron, czy dalej leżące Tatry, 
jak również takie miejscowości jak Czerwony Klasztor. Bieg rzeki nacechowany 
jest również rekreacyjnymi walorami owianymi też legendami, takimi jak zwę-
żenie biegu rzeki zwane „zbójnickim skokiem”, czy Hukowa Skała niosąca po-
głos wystrzałów i muzyki pochodzących w przeszłości z płynących tratew. 
Istotne nasilenie ilości spływających Dunajcem turystów wystąpiło po drugiej 
wojnie światowej, kiedy to szersze masy robotnicze, i w mniejszym stopniu 
chłopskie, zaczęły dominować – wśród spływających – nad uprzywilejowaną 
przed tą wojną inteligencją i posiadaczami środków produkcji. Nad spływem, 
uważanym za całkowicie bezpieczny, cieniem położyła się tragedia z roku 1960, 
co zaostrzyło przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i ograniczyło chwilowo 
liczebność spływających. Kolejne zahamowanie we frekwencji spływających 
                                                 
38 A. Jaguś, M. Rzętała, Szczawnica i okolice, człowiek i przyroda, Szczawnica 2002, s. 48. 
39 S. Lewicki, T. Praschil, M. Orłowicz, Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klima-

tycznych Galicji, Lwów 1912, s. 78. 
40 K. Koper, op. cit., s. 320–321. 
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Dunajcem wystąpiło w latach zmiany systemu politycznego w Polsce w 1989 
roku, po czym ilość turystów zaczęła zwiększać się, chociaż nadal nie przekro-
czyła frekwencji z lat prosperity socjalistycznej. Wydaje się, że przyczyną takie-
go stanu rzeczy jest otwarcie granic i szersze możliwości uczestnictwa tury-
stycznego w podobnych spływach w Europie i na całym globie. W sferze po-
prawy organizacji spływu niewiele już można ulepszyć, gdyż należy przede 
wszystkim dotrzymywać współcześnie obowiązujących standardów ekologicz-
nych. Sam spływ powinien być również lekcją ekologii prowadzoną przez flisa-
ków, a ich przygotowanie w tym zakresie powinno również być poprawiane. 
Wiele znakomitości społecznych spływających Dunajcem w XIX wieku pro-
mowało tę formę rekreacji. O estetycznych walorach spływu Dunajcem pisano 
również szeroko w latach międzywojennych XX wieku. Obecnie nie przywiązu-
je się wagi do tej formy promocji, a może należałoby spróbować, by zwiększyć 
tę frekwencję. Poruszone w artykule inne walory rekreacyjne Dunajca w chwili 
obecnej wydają się być do końca niewykorzystane. Wiadomo, że w obrębie PPN 
i PIENAP występują liczne ograniczenia, głównie ekologiczne, ale wprowadze-
nie tak popularnego np. na rzekach alpejskich raftingu, podniosłoby pewnie 
emocje u spływających, półwyczynowo przygotowanych turystów, a również 
zwiększyło frekwencję spływających. Tuż za obszarem obydwu parków naro-
dowych należałoby propagować rozwój istniejących i nowych form sportu wy-
czynowego, czy rekreacji wodnej np. canioningu, tj. spaceru nurtem rzeki w gó-
rę lub w dół. W każdym jednak wypadku trzeba mieć na uwadze względy eko-
logiczne. Być może nadszedł czas, by w warunkach narastającej konkurencji 
podobnych form turystyki i rekreacji organizowanych na innych europejskich 
rzekach, takich jak Ren, Dunaj, Olta czy Salzach, organizować wspólne spływy 
ze słowackim przewoźnikiem. 

Summary 

Recreational Trials of the Dunajec River in the Area 
of Pieniny National Park 

In 1932 year National Park in the Pieniny Mountains was created and after 
several years it was transformed into Pieniny National Park. The main touristic at-
traction in this park is valley of the Dunajec river and rafting on it. This form of 
recreation is well-known not only in Poland but also in Europe. Several hours on-
going rafting charm with wealthness and variety of nature. During three hour raft-
ing, tourists may admire the valley and the nearest peaks e.g. Facimiech, Grabczy-
cha, Trzy Korony, Sokolnica. These unusual attractions caused that taking part in 
the rafting increased year by year and in 1967 year number of participants 
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achieved 200 000 people, but nowadays it has stabilized on a lower level. All these 
remarkable natural and touristic attractions were drawing in this place many fa-
mous people, such as Maria Konopnicka or Adam Asnyk, which was a promoting 
factor. Although similar events are organized in Europe on bigger rivers, rafting 
on the Dunajec river has its specific atmosphere and special kind of advocates. 
Key words: tourism, Dunajec river, national park, rafting. 
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