
PIĘKNE CZYLI PIERWOTNE 

Pod takim tytułem w marcowym numerze „Polski” znajdujemy artykuł arch. 
J. Kowarskiego, poświęcony szczególnie dziś popularnemu problemowi — tzw. 
„uatrakcyjnienia i „zagospodarowania” Tatr. 

Przypomniawszy historię Tatrzańskiego Parku Narodowego, ustanowionego dla 
ratowania tego unikalnego skrawka ziemi, autor artykułu polemizuje z tendencjami 
„zwiększenia jego atrakcyjności przez wprowadzanie coraz to nowych inwestycji”, 
bowiem „,(...) każda z nich, nawet najmniejsza, wywołuje rodzaj reakcji łańcuchowej, 
prowokując i uzasadniając następne. Proces ten, o ile nie zostanie opanowany i wła- 
ściwie pokierowany, grozi zniszczeniem naturalnych walorów TPN, będących główną 
iistotną przyczyną jego popularności (...)”. 

„Likwidacja konfliktu między słusznymi zasadami ochrony przyrody — stwier- 
dza następnie autor — a zrozumiałą potrzebą ludzi korzystania z jej walorów, jest 
społecznie konieczna i możliwa. Rozwiązanie problemu powinno przebiegać równo- 
legle w 2 sferach działania. Jedna to organizacja sportu, turystyki i wczasów «(...). 
Przepuszczanie przez Tatry tysięcy ludzi, bez względu na wiek, płeć, stan zdrowotny 
i stopień przygotowania oraz — co najważniejsze — bez względu na ich osobiste 
zainteresowania czy zamiłowania — jest takim samym absurdem, jakim byłoby do- 
puszczenie do podobnej sytuacji np. w żeglarstwie morskim (...) przy zagospodaro- 
waniu należy sobie jasno zdawać sprawę z dwóch faktów. Pierwszy to uznanie Tatr 
za Park Narodowy. Określa to jego funkcję jako rezerwatu przyrody. Wszystkie za- 
mierzenia na terenie Parku powinny być tej głównej funkcji podporządkowane. 

A sprawa tzw. zagospodarowania? 

„Nie wymaga on żadnych urządzeń, które by uatrakcyjniały przebywanie na 
terenie Parku — stwierdza kategorycznie autor artykułu. — Walory naturalne są 
i powinny zostać jedynym magnesem przyciągającym ludzi (...). Wszelkiego rodzaju 
nowe inwestycje wpływają na dalszy wzrost liczby użytkowników TPN, przybywa- 
jących nie.tyle dla urody miejsca, ile dla korzystania z usług i urządzeń, które mogą 
mieć zapewnione równie dobrze gdzie indziej (...). Posiadane środki finansowe powinny 
być przeznaczone przede wszystkim na rekultywację terenów zdewastowanych 
i ochronę przed dalszym zniszczeniem oraz na inwestycje poza granicami Parku (...)”. 

„Dalsze dewastowanie TPN przez zamienianie go w najlepszym przypadku w park 
zdrojowy Zakopanego — a zachodzi obawa, że w rodzaj „wesołego miasteczka” — 
jest sprzeczne zarówno z interesem ogólnospołecznym, jak samego Zakopanego (...). 
Podjęcie działań nad racjonalnym zagospodarowaniem TPN. jest nakazem chwili. 
W czasach kiedy opanowujemy żywioły przyrody, nie możemy stać bezradni wobec 
żywiołu ruchu turystycznego, napierającego na tereny cenne, na ostatnie oazy na- 
tury — stanowią one bowiem własność całego narodu i mają służyć nie tylko nam, 
ale i następnym pokoleniom”.


