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Abstract: The article describes the course of the second session of the Pieniny 
National Park Council which was held after re-establishing the Park after the 
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in 1955, is included.

Key words: Pieniny National Park, Slovak Nature Reserve in Pieniny, Polish-
Tschechoslovakian cooperation, scientific research, tourism, nature conserva-
tion, history

Wstęp

Drugie posiedzenie Rady Pienińskiego Parku 
Narodowego (PPN) odbyło się 16 grudnia 
1955 r., czyli już w trzy miesiące po spotkaniu 
inauguracyjnym1. Jedynym źródłem informacji 
o przebiegu spotkania jest maszynopis protokołu 
wraz ze sprawozdaniem dyrektora Parku oraz 
wzmianka w pierwszym tomie Kroniki Pieniń-
skiego Parku Narodowego2. 

1 O pierwszej sesji obszernie w artykule: K. Karwowski, 
Powołanie Rady Pienińskiego Parku Narodowego I kaden
cji 1955–1959 oraz jej pierwsza sesja w dniu 15 września 
1955 r., „Pieniny – Przyroda i Człowiek” 2012, 12: 129–141.

2 Protokół z posiedzenia Rady Pienińskiego Parku Narodowego, 
odbytego w dniu 16 grudnia 1955 r. w Zakładzie Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie, m-pis., 13 s.; Sprawozdanie 
Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku 

Na miejsce spotkania wybrano siedzibę, 
powstałego w tym samym roku, Zakładu Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie przy ul. Lubicz 463. 
Prawdopodobne pomysł zorganizowania w tym 
miejscu posiedzenia wyszedł od członka Rady 
prof. Władysława Szafera – organizatora i pierw-
szego kierownika tegoż Zakładu.

Spośród dziesięciu członków Rady w sesji 
uczestniczyło siedmiu: Przewodniczący – mgr 
inż. Stanisław Smólski, prof. dr Walery Goetel, 

n/Dunajcem za czas od 15.IX. do 15.XII 55 r., opr. J. Zaremba, 
m-pis, 7 s.; Kronika Pienińskiego Parku Narodowego. Tom I. 
Od początku istnienia do 1961, opr. J. Zaremba, m-pis, 235 s. 
[wszystkie pozycje w Archiwum PPN].

3 W 1978 r. placówkę przemianowano na Zakład Ochrony 
Przyrody i Zasobów Naturalnych a w 1993 r. na Instytut 
Ochrony Przyrody PAN. Obecnie Instytut mieści się przy 
Al. Mickiewicza 33 w Krakowie.
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doc. dr Jan Kornaś, mgr inż. Ludwik Kulig, 
mgr inż. Władysław Krygowski, Józef Nowo-
rolnik, Wojciech Pałka oraz Dyrektor Parku 
mgr inż. Janusz Zaremba4. W obradach uczest-
niczyli także: prof. Ján Futák z Bratysławy5, 
dr Hanna Pieńkowska – Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Krakowie, mgr  inż. Krzysztof Bir-
kenmajer – geolog, mgr Stanisław Błeszyński 
z Instytutu Zoologicznego PAN w Krakowie, 
mgr R. Zacharewicz z Państwowego Przedsiębior-
stwa Turystycznego „Orbis” oraz inż. M. Malik 
– prawdopodobnie architekt. Ze strony personelu 
Parku uczestniczył leśniczy Adam Kołodziejski.

Na spotkaniu omawiano przede wszystkim 
współpracę polsko-czechosłowacką, sprawę badań 
naukowych i muzeum Parku. Wysłuchano także 
sprawozdania dyrektora z działalności Parku oraz 
omówiono sprawy bieżące. 

Współpraca polsko-czechosłoWacka

Przewodniczący Rady Stanisław Smólski, witając 
prof. J. Futáka z Bratysławy (…) wyraził nadzieję, 
iż jego obecność na naradzie zapoczątkuje ścisłą 
współpracę obu narodów na odcinku ochrony 
przyrody i badań naukowych w Pieninach6.
Następnie głos zabrał prof. dr Walery Goetel, 
którego wystąpienie przytoczono tu w całości 
za protokołem7. Na wstępie przypomniał, 
(…) iż właśnie w Pieninach powstał pierwszy 
na świecie międzynarodowy, pograniczny park 
narodowy, otwarty w lipcu 1932 r. w Czerwonym 
Klasztorze8. Akt ten zapoczątkował okres ścisłej 
współpracy polskoczechosłowackiej na polu 

4 Powołanie na członka Rady dyrektora Parku regulowało 
Zarządzenie nr 246 Ministra Leśnictwa z dnia 21 lipca 
1955 roku w sprawie powołania Rady Pienińskiego Parku 
Narodowego [Archiwum PPN]. Pozostałych członków 
Rady przedstawiono w artykule: K. Karwowski, Powołanie 
Rady…, dz. cyt., s. 131.

5 Ján Futák (1914–1980) – słowacki botanik z Instytutu 
Botaniki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.

6 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 2.
7 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 2.
8 W rzeczywistości pierwszym na świecie pogranicznym 

parkiem był Park Waterton-Glacier na pograniczu Kanady 
i USA, powołany także w 1932 r.; 17.07.1932 r. ogłoszono 
w Pieninach pierwszy w Europie międzynarodowy park 
natury, Vološčuk Ivan i in., Pieninský národný park, 
AKCENT Banská Bystrica 1992, s. 252.

ochrony przyrody w Pieninach, będący wzorem 
dla dalszej współpracy na terenie innych pogra
nicznych parków narodowych9. Wojna przerwała 
nawiązane stosunki. Po wyzwoleniu powstał wielki 
park narodowy po słowackiej stronie Tatr i na tym 
terenie nawiązano już ścisłą współpracę między 
obu bratnimi narodami. Natomiast dotychczas 
brak takiej współpracy w Pieninach i brak ten 
daje się dotkliwie odczuwać. Jest to tym bardziej 
konieczne, iż zawarta ostatnio konwencja tury
styczna polskoczechosłowacka otwiera polską 
stronę Pienin dla turystów czechosłowackich. 
Konwencja ta nie przewiduje dostępu do czecho
słowackich Pienin turystów polskich, jednakże 
wobec żądań ze strony turystyki czechosłowackiej, 
aby do konwencji włączono zwiedzanie Krakowa 
i Oświęcimia, jest nadzieja, iż również czecho
słowackie Pieniny zostały otwarte dla Polaków. 
Prof. Goetel zaapelował do prof. Futáka (…) aby 
przyczynił się do zapoczątkowania współpracy 
polskoczechosłowackiej dla ustalenia jedno
litego sposobu postępowania na polu ochrony 
przyrody w Pieninach. Jest to szczególnie ważne 
wobec możliwości wybudowania zapory wodnej 
w Czorsztynie. Zapora ta stanowiłaby zagrożenie 
dla przyrody i turystyki w całych Pieninach i dla
tego głos w tej sprawie winny zabrać czeskosło
wackie czynniki ochrony przyrody.

Prof. J. Futák, po wymianie uprzejmości, 
przedstawił sytuację w Pieninach po stronie sło-
wackiej. Powiedział, że w Pieninach nie mógł 
powstać park narodowy, gdyż jego obszar jest 
zbyt mały i musi być utworzony uchwałą par-
lamentarną10. Obecny rezerwat pod względem 

9 W rzeczywistości po drugiej stronie Dunajca nie 
funkcjonował park narodowy tylko rezerwat pod nazwą 
„Slovenská prírodná reservácia w Pieninách”; park 
narodowy o nazwie „Pieninský národný park”, powstał 
dopiero 16 stycznia 1967 r.; Vološčuk Ivan i in., Pieninský 
národný park, AKCENT press service, Banská Bystrica 
1992, ss. 252–253. 

10 Według słowackiej Ustawy o państwowej ochronie 
przyrody z 18.10.1955 r. za park narodowy uznawano 
„dużą powierzchnię” pierwotnej przyrody lub mało 
dotkniętą ingerencją ludzką, która ma szczególne znaczenie 
naukowe, jest ważna z punktu widzenia klimatycznego, 
wodno-gospodarczego lub zdrowotnego, a obok tego może 
służyć kształceniu i wypoczynkowi ludności, W. Radecki, 
Parki narodowe w systemach prawnych ochrony przyrody 
polskim, czeskim i słowackim, „Ius Novum” 2014, s. 21.
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administracyjnym jest leśnictwem, niemniej 
istnieją tendencje, aby rezerwat przekształcić 
w park narodowy. Ze względu na zapotrzebo-
wanie na drewno w powojennej Czechosłowacji 
nie zlikwidowano jego wyrębu w Pieninach. Sto-
suje się jednak gospodarkę przerębową, w celu 
ochrony gleby używa się wyciągów linowych 
do spuszczania drewna, a w Przełomie Pieniń-
skim (na terenie lasów państwowych) pozyskuje 
się tylko posusz. (…) Dla ochrony krajobrazu 
Pienin będzie przeniesiona wioska Huta11, której 
pola sięgają przełomu, a brzydkie budynki szpecą 
krajobraz. Domy będą zburzone, a pola zale
sione. Na miejscu wsi zbudowany będzie nato
miast dom turystyczny12 (Fot. 1). Prof. J. Futák 
opisywał dalej, że w Czerwonym Klasztorze 
przeprowadzana jest rekonstrukcja i konserwacja 

11 W 1690 r. powstała tu huta szkła, działająca do 1728 r. Na jej 
miejscu powstał przysiółek z pięcioma domami o nazwie 
Lesnicka Huta. Ostatni mieszkaniec opuścił osadę w 1969 r.; 
Prielom Dunajca, Náučny chodnik [folder], Štátna ochrana 
prirody SR, Banská Bystrica 2015.

12 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 3.

zabytkowych budynków, m.in. dla założenia tam 
muzeum pienińskiego ze zbiorami przyrodniczo-
-historycznymi (Fot. 2, 3). Profesor zapraszał pol-
skich naukowców i turystów do istniejącego już 
tam schroniska turystycznego. Uważał, że włą-
czenie Pienin słowackich do ruchu turystycznego 
w ramach polsko-czechosłowackiej konwencji 
nie będzie problemem. Na koniec wystąpienia 
wyraził pogląd (…), iż Rady Parków narodo
wych w Tatrach i Pieninach powinny zbierać się 

na wspólnych posiedzeniach, aby jednolicie roz
wiązywać po obu stronach problemy naukowe, 
ochrony przyrody i turystyki13.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał prof. 
W. Goetel. Podkreślił, że (…) Pieniny jakkolwiek 
obszarem małe, jednak pod względem osobliwości 
turystycznych i walorów naukowych dorównują 
Tatrom i przedstawiają bezcenny teren, dlatego 
też winny być po obu stronach parkiem naro
dowym14. Profesor poprosił przedmówcę, aby 
tę opinię przedłożył miarodajnym czynnikom 

13 Tamże, s. 3.
14 Tamże, s. 4.

Fot. 1. Huta – osada przy Drodze Pienińskiej po słowackiej 
stronie, lata 50. XX w., fot. ze zbiorów PIENAP
Phot. 1. Huta – a settlement situated on Pieniny Road (Droga 
Pienińska) in Slovakia, the 1950s, the PIENAP archives pho-
tograph

Fot. 2. Czerwony Klasztor, lata 50. XX w., fot. ze zbiorów 
PIENAP
Phot. 2. Czerwony Klasztor, the 1950s, the PIENAP archives 
photograph
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czechosłowackim. Odniósł się do wyrębu drewna 
po stronie słowackiej twierdząc, że w Pieni-
nach pozyskana masa drewna jest na tyle mała, 
że wyręb drewna, przynajmniej w rejonie Prze-
łomu, winien być – analogicznie jak po stronie 
polskiej – wstrzymany. Poparł usunięcie wioski 
Huta, ale projektowany dom turystyczny pro-
ponował zbudować w Smerdzonce. Cieszył się 
także z inicjatywy powstania muzeum pieniń-
skiego w Czerwonym Klasztorze i proponował 
współpracę z muzeum w Krościenku. Dalsza 
część wypowiedzi Profesora dotyczyła kwestii 
Drogi Pienińskiej w kontekście protokołu z obrad 
delegatów Polski, Czechosłowacji i Rumunii 
z 1952 r. w sprawie pogranicznych parków naro-
dowych oraz o zasadach ustalonych tam odnośnie 
do wspólnego i jednolitego traktowania zagadnień 
ochrony przyrody. Przypomniał, że (…) droga 
ta została zbudowana przed pierwszą wojną 
światową przez stronę polską dla potrzeb pol
skich turystów oraz kuracjuszy ze Szczawnicy. 

Na skutek obustronnego porozumienia ruch tury
styczny na tej drodze był zakazany. Dziś ruch ten 
odbywa się ku wielkiemu niezadowoleniu ze strony 
polskiej turystyki i ochrony przyrody, zakłócając 
pierwotny charakter wnętrza przełomu15 (Fot. 4).

Przewodniczący Rady S. Smólski przypo-
mniał o przedwojennej ścisłej współpracy między 
kierownictwami Parku Narodowego w Pieninach 
i Słowackiego Rezerwatu w Pieninach, gdzie 
np. wnętrze Przełomu Dunajca stanowiło ścisły 
rezerwat. Zakazana była ścinka drewna, ruch 
pojazdów mechanicznych na Drodze Pienińskiej 
oraz połów ryb. Po wojnie do dnia dzisiejszego 
nie nawiązano kontaktu, (…) po drodze pieniń
skiej jeżdżą ciężarówki, samochody osobowe 
i motocykle. We wnętrzu przełomu zakładane są 
biwaki z postojami samochodów. Powszechnie 
łowi się ryby, pobiera się żwir i kamienie i wywozi 
te materiały ciężarówkami. Drewno wycinane jest 

15 Tamże, s. 4.

Fot. 3. Plan przebudowy Czerwonego Klasztoru na muzeum i schronisko turystyczne, lata 50. XX w., fot. z I tomu Kroniki 
Pienińskiego Parku Narodowego, s. 48, zbiory Pienińskiego PN
Phot. 3. A project to transform buildings of Czerwony Klasztor into a museum and tourist shelter, the 1950s, photograph from 
the 1st Volume of the Pieniny National Park Chronicles, page 48, Pieniny NP archives
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i zrywane w lesie, przy czym powstają w prze
łomie rynny ze zdartą glebą. Wszystko to stanowi 
rażący kontrast w porównaniu z rezerwatem ści
słym po stronie polskiej (…)16. Postulował także 
ponowne powołanie parku narodowego jako 
samodzielnej jednostki organizacyjnej, wspólne 
badania naukowe, wspólne posiedzenia rad obu 
parków a dyrekcje, by utrzymywały ze sobą stały 
kontakt. Przewodniczący poruszył też kwestię 
spływu słowackich łodzi przełomem. Stwier-
dził, że jest rzeczą bardzo pożądaną, aby flisacy 
słowaccy byli zobowiązani używać słowackich 
strojów narodowych, co podniosłoby barwność 
i atrakcyjność spływu. Proponował też przedłu-
żenie spływu słowackiego do Szczawnicy i Kro-
ścienka, podobnie jak uczyniono to w ramach 
konwencji dla kajakarzy (Fot. 5). Dla turystów 
polskich postulował udostępnienie całych Pienin, 
w tym groty Aksamitki, Czerwonego Klasz-
toru i Smerdzonki. Poprosił prof. J. Futáka, aby 
opinię Rady PPN we wszystkich poruszanych 

16 Tamże, s. 5.

na obradach sprawach zechciał przedłożyć mia-
rodajnym czynnikom urzędowym.

Mgr inż. Krzysztof Birkenmajer dodał, by 
udostępnić polskim turystom zwiedzanie Tokarni 
i Aksamitki, które pod względem geologicznym 
stanowią unikat w Pieninach. Powiedział, że (…) 
jest rzeczą ubolewania godną skandaliczne znisz
czenie grot Aksamitki (…) zwraca uwagę ogromne 
jej zaśmiecenie, napisy na ścianach, obrywanie 
stalaktytów itd.17 (Fot. 6). Proponował też udo-
stępnienie dla turystów obu narodów granicz-
nego szlaku Małych Pienin, łączącego Pieniny 
z Wąwozem Homole. Równie zdecydowanie 
wypowiadał się za usunięciem ruchu samocho-
dowego z Drogi Pienińskiej, pozostawiając tylko 
pieszy szlak turystyczny.

Prof. J. Futák podziękował za słowa krytyki 
i obiecał przedłożyć stronie czechosłowackiej 
wszystkie usłyszane uwagi. Przychylił się do pol-
skiej opinii, aby po stronie słowackiej powstał 
Słowacki Park Narodowy w Pieninach. 

17 Tamże, s. 6–7.

Fot. 4. Droga Pienińska, lata 50.–60. XX w., pocztówka, nakładem PPTK, archiwum PPN, fot. J. Moskała
Phot. 4. Pieniny Road (Droga Pienińska), 1950s–1960s, a postcard published by PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society), 
phot. J. Moskała, from PNP archives
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Badania naukoWe

Dyskusję nad sprawą badań rozpoczął doc. dr Jan 
Kornaś od zagadnień z zakresu botaniki. Wspo-
mniał o badaniach porostów i publikacji Zyg-
munta Tobolewskiego z 1953 r. z „zakładu prof. 
Czubińskiego” z Poznania18. Następnie oznajmił, 
że badań nad zespołami roślinnymi Pienin nie 
przewiduje się w najbliższym czasie. Stwierdził, 
że istniejąca praca fitosocjologiczna Stanisława 
Kulczyńskiego z 1928 r. wymaga modernizacji, 
ale na razie nikt nie podejmuje się tego zadania19. 
Poinformował o „sporadycznych wypadach” 
botaników z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, 
których efektem było m.in. znalezienie w Białej 

18 Z. Tobolewski, Z badań nad florą porostów Pienin, 
„Fragmenta Floristica et Geobotanica” 1953, 1(2): 3–13.

19 S. Kulczyński, Die Pflanzenassoziationen der Pieninen, 
Mémoires de l’Académie polonaise des sciences et des 
lettres: Classe des sciences mathématiques et naturelles, 
Imprimerie de l’Université 1928, 203 s.

Wodzie dębika ośmiopłatkowego i pępawy 
Jacquina20.

Prof. J. Futák zakomunikował, że botanicy 
czechosłowaccy kończą pracę nad zespołami 
roślinnymi Pienin, gotowy jest katalog flory Pie-
nin oraz opublikowano mszaki Pienin. Wszystkie 
materiały prof. Karela Domina z Pienin są w Sło-
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie i będą 
opracowywane. Profesor uważał, że botanicy cze-
chosłowaccy i polscy powinni wspólnie wydać 
„Florę Pienin”. Zaprosił też uczonych polskich 
do korzystania z otworzonej ostatnio stacji nauko-
wej w Czerwonym Klasztorze.

Mgr inż. K. Birkenmajer zreferował badania 
geologiczne. Powiedział, że wszystkie przedwo-
jenne materiały prof. Ludwika Horwitza są już 

20 Dębik ośmiopłatkowy (Dryasoctopetala) jest reliktem 
polodowcowym, spotykanym tylko w wysokich górach 
i Małych Pieninach; pępawa Jacquina (Crepis Jacquinii) 
występuje tylko w Tatrach i Małych Pieninach na jednym 
stanowisku.

Fot. 5. Spływ Dunajcem, 1976, pocztówka, nakładem PPTK, archiwum PPN, fot. W. Strojny, archiwum PPN

Phot. 5. Raft trip down the Dunajec river, 1976, postcard printed by PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society), phot. 
W. Strojny, from PNP archives

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22M%C3%A9moires+de+l%27Acad%C3%A9mie+polonaise+des+sciences+et+des+lettres:+Classe+des+sciences+math%C3%A9matiques+et+naturelles%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22M%C3%A9moires+de+l%27Acad%C3%A9mie+polonaise+des+sciences+et+des+lettres:+Classe+des+sciences+math%C3%A9matiques+et+naturelles%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237&usg=ALkJrhhp76e0A1honbDFxd2j1KxkLupSYQ
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zebrane i będą opracowane przez niego do końca 
1956 r.21. Stwierdził jednak, że (…) w momencie 
oddania tej pracy do druku będzie już przesta
rzała, gdyż nowe badania rzucają inne światło 
na zagadnienie geologii Pienin22. Mówił o swoich 
systematycznych badaniach, (…) których wyniki 
będą sukcesywnie publikowane a za kilkanaście 
lat będzie można przystąpić do opracowania 
syntezy geologicznej Pienin. Po stronie czecho
słowackiej wykonywane są przez prof. Andrusowa 
tylko dorywcze badania, tak iż raczej należy liczyć 
na własne siły23.

Mgr Stanisław Błeszyński powiedział, 
że Instytut Zoologiczny PAN projektuje roz-
poczęcie od 1957 roku systematycznych badań 
zoologicznych w Pieninach drobnych ssaków, 
płazów, gadów, chrząszczy, motyli, pluskwiaków, 
żądłówek, błonkówek, muchówek, owadów 

21 Publikacja ukazała się kilka lat później: L. Horwitz, 
Budowa geologiczna Pienin [wyd. pośmiertne pod red. 
K. Birkenmajera], „Prace Instytutu Geologicznego” 1963, 
38: 1–152.

22 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 8.
23 Tamże, s. 8.

bezskrzydłych i innych. Instytut oczekiwał 
pomocy dyrekcji Parku dla założenia bazy dla 
pracowników naukowych.

Przewodniczący Rady podał jeszcze dwa 
realizowane obecnie tematy badawcze: przez mgr 
Marię Drzał z zakresu geomorfologii oraz przez 
kustosza muzeum PPN – Romana Żukowskiego, 
nad motylami Pienin pod kierunkiem Instytutu 
Zoologii PAN w Krakowie.

Rada uznała za konieczne założenie stacji 
meteorologicznej w Krościenku i Sromowcach 
Niżnych oraz zainstalowania totalizatorów mie-
sięcznych na Trzech Koronach i w Potoku Pieniń-
skim, jak również zainstalowania instrumentów 
samopiszących w górnych partiach południowych 
stoków Pienin24.

MuzeuM parku

Mgr inż. K. Birkenmajer określił stan muzeum 
Parku, a szczególnie zbiory geologiczne, jako 
„okropny”. Stwierdził, że dotychczasowe 
pomieszczenie jest całkowicie niewystarcza-
jące i że (…) sprawa muzeum Pienińskiego 
Parku Narodowego jest ważnym zagadnieniem 
naukowym, propagandowym i turystycznym i nie 
powinno się odpowiedniego rozwiązania tego 
zagadnienia w nieskończoność odwlekać a (…) 
Rada PPN i Dyrekcja Parku winna poświęcić 
temu zagadnieniu szczególną uwagę25. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie-
dawno muzeum zwiedzili rzeczoznawcy radzieccy, 
powołani do opiniowania budowy zapory 
w Czorsztynie, którzy bardzo krytycznie ocenili 
stan muzeum i wyrazili zdziwienie, że tak ważne 
zagadnienie „nie jest właściwie postawione”. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie 
uchwały, wyrażającej opinię Rady PPN, że zagad-
nienie muzeum parkowego nie jest w PPN nale-
życie postawione26.

Dotyczy to przede wszystkim braku odpo-
wiedniego pomieszczenia i niewystarczającego 
wyposażenia. Sprawę uważał za szczególnie 

24 Tamże, s. 12.
25 Tamże, s. 9.
26 Tamże, s. 9; akapity oznaczone „*”oznaczają opinię lub 

uchwałę Rady 

Fot. 6. Haligowskie Skały k. Aksamitki, lata 50. XX w., 
archiwum PIENAP
Phot. 6. Haligowskie Skały near Aksamitka cave, the 1950s, 
from PIENAP archives
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pilną, zważywszy na fakt powstawania w Czer-
wonym Klasztorze muzeum pienińskiego oraz 
wejścia w życie konwencji turystycznej, dzięki 
której turyści czechosłowaccy będą chcieli zwie-
dzić muzeum po stronie polskiej. Przewodniczący 
zaproponował treść kolejnej opinii Rady, przyjętej 
jednogłośnie, aby:
* Dyrekcja PPN winna sprawę należytego urzą-

dzenia i wyposażenia muzeum parkowego 
łącznie ze znalezieniem odpowiedniego lokalu 
przedłożyć Zarządowi Ochrony Przyrody jako 
sprawę bardzo pilną. Najwłaściwszym rozwią-
zaniem byłoby wybudowanie w Krościenku 
nowego budynku specjalnie na ten cel prze-
znaczonego27.

* Rada Parku zatwierdziła przedłożony preli-
minarz budżetowy PPN na I kwartał 1956 r. 
z zastrzeżeniem, że w sprawie inwestycji Rada 
widzi konieczność budowy w pierwszym rzę-
dzie budynku Dyrekcji PPN i muzeum w Kro-
ścienku28.
Dyrektor stwierdził, że Park nie dysponuje 

żadną wolną parcelą budowlaną poza bagnistą 
łąką na Ociemnym, nie nadającą się na ten cel 
z powodu zaciemnienia. Józef Noworolnik zapro-
ponował, by przy okazji zamierzonej komasacji 
gruntów w Krościenku, spróbować pozyskać inną 
parcelę. Przewodniczący Rady postawił wniosek, 
by w razie otrzymania kredytów na budowę 
muzeum, sprawę należytego urządzenia części 
geologicznej powierzyć mgr K. Birkenmajerowi 
jako pracę zleconą. Padł głos, by w tej chwili podjąć 
starania o ewentualne wynajęcie pomieszczenia 
dla muzeum w Krościenku, a nawet w Czorsz-
tynie lub Szczawnicy. Wojciech Pałka zgłosił, 
że w Szczawnicy znajduje się zabytkowy dwór 
Szalajów a w Czorsztynie dwór Drohojowskich, 
które można by wynająć na muzeum.

spraWozdanie dyrektora

Dyrektor J. Zaremba przedstawił obszerne spra-
wozdanie z działalności PPN za okres od 15 wrze-
śnia do 16 grudnia 1955 r., dzieląc go na dwie 
części: sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 

27 Tamże, s. 9.
28 Tamże, s. 13.

podjętych na sesji w dniu 15 września 1955 r. oraz 
omówienie zagadnień i wniosków Dyrekcji29.

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

Uchwały od nr 1 do 5 zrealizowano na poprzed-
niej sesji Rady 15 września 1955 r. lub odłożono 
do rozpatrzenia na niniejszej sesji.

Uchwała nr 5. Dyrekcja Parku wystąpiła 
z wnioskiem do Zarządu Ochrony Przyrody o włą-
czenie do planu Polskiej Akademii Nauk badań 
nad motylami Pienin przez kustosza PPN Romana 
Żukowskiego, lecz nie otrzymała odpowiedzi.

Uchwała nr 6. Zezwolenia na broń małokali-
brową dla pracowników Parku są w trakcie zała-
twiania.

Uchwała nr 7. Dyrekcja Parku przesłała wła-
ściwy wniosek do Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej (WRN) w Krakowie o zezwo-
lenie na pobór piasku i szutru z uroczyska „Kras” 
na potrzeby Gminy Krościenko i Komisji Zdro-
jowej w Szczawnicy, lecz nie otrzymała odpo-
wiedzi.

Uchwała nr 8. W celu odrzucenia umowy 
zawartej przez „Orbis” ze Stowarzyszeniem Fli-
saków Pienińskich, Dyrekcja Parku przesłała 
odpowiednie pismo do zainteresowanych stron, 
w tym do Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Nowym Targu, a odpis do Prezydium 
WRN w Krakowie.

Uchwała nr 9. Dyrekcja Parku jest w trakcie 
załatwiania fotografowania mapy plastycznej 
Parku w celu wykonania mapy szlaków tury-
stycznych.

Uchwała nr 10. Pozytywnie załatwiono prze-
niesienie bindugi Państwowej Centrali Drzewnej 
„Paged” z „Kapuśnicy” na drugi brzeg Dunajca 
poniżej mostu do Niedzicy (od 19 grudnia drewno 
miało być spławiane z nowej bindugi wyzna-
czonej przez Dyrekcję PPN).

Uchwała nr 11. Dyrekcja Parku wystąpiła 
z prośbą do Zakładu Hydrologii Politechniki 
Krakowskiej o przeprowadzenie badań i wydanie 
orzeczenia o ilości przepływu wody w przełomie. 
Koszt ekspertyzy ma pokryć Państwowa Rada 
Ochrony Przyrody.

29 Treści wszystkich uchwał zamieszczono w publikacji K. Kar-
wowskiego Powołanie Rady…, dz. cyt., ss. 139–140.
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Uchwała nr 12. Pozytywnie załatwiono zwięk-
szenie etatów o trzech pracowników: strażnika, 
referenta administracyjnego i woźnego muzeum. 
W ten sposób liczba pracowników Parku zwięk-
szyła się do 12 etatów, w tym 5 strażników.

Uchwała nr 13. Pozytywnie załatwiono wypła-
cenie czynszu za mieszkania pracownikom Parku, 
mieszkającym we własnych budynkach.

Uchwała nr 14. Dyrekcja Parku wystąpiła 
do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o spo-
wodowanie wydania drugiego nakładu książki 
S. Smólskiego „Pieniny przyroda i człowiek”.

Sprawy bieżące

Zawarto umowę z inż. Kociołkiem, który miał 
uporządkować lub odtworzyć materiały odnośnie 
do stanu posiadania PPN (arkusze posiadłości, 
kataster itp.), sporządzić mapę Parku i (…) 
parcel pożydowskich na terenie Krościenka, tak, 
że Dyrekcja Parku będzie mogła podjąć starania 
o przydzielenie tych parcel na potrzeby tutej
szego Parku”30. Zawarto też umowę z inż. Mali-
kiem na sporządzenie planów bram wejściowych 
do Parku, przedłożone obecnej Radzie w kilku 
wariantach do rozpatrzenia i zaopiniowania. 
Następnie Dyrektor szczegółowo omówił czę-
ściowy remont budynku Dyrekcji.

Muzeum Parku odwiedziło w okresie spra-
wozdawczym ok. 400 osób, wśród których 80% 
stanowiła młodzież szkolna. W tej liczbie mieściła 
się 100-osobowa grupa uczniów z Technikum 
Geologicznego w Krakowie, która – oprócz zwie-
dzania muzeum w ciągu 14 dni pobytu – kilka-
krotnie uczestniczyła w lekcjach poglądowych 
przy mapie turystycznej Pienin31. Pogadanki 
z zakresu ochrony ptaków, roślin i krajobrazu 
przeprowadzali także nauczyciele z grupami mło-
dzieży miejscowych szkół. Nie przeprowadzono 
zmian w części wystawowej muzeum.

W „pracowni biologicznej” analizowano 
zebrany przez kustosza R. Żukowskiego mate-
riał lepideptorologiczny. Nieukończone jeszcze 
oznaczenia pozwoliły już teraz powiększyć 

30 Sprawozdanie Dyrektora…, dz. cyt., s. 2.
31 Pierwszą mapę plastyczną Pienin (skala 1: 5.000) wykonano 

w latach 1938–39 pod kierunkiem S. Smólskiego –
ówczesnego kierownika Parku Narodowego w Pieninach.

liczbę gatunków motyli o kilkanaście nowych 
dla Pienin, dwóch nowych dla nauki z rodziny 
Tortricidae oraz nowe stanowisko dla Crambus
saliaellus32. Dyrektor zwrócił uwagę na dotkliwy 
brak binookularu oraz potrzebę dokonania 
zmian w muzeum przy pomocy sprowadzonych 
z Bytomia lub Krakowa rzeczoznawców.

W związku z polsko-czechosłowacką kon-
wencją o ruchu granicznym, która objęła też 
Pieniński Park Narodowy, dyrektor trzykrotnie 
brał udział w konferencjach w Prezydium 
WRN w Krakowie. Przedmiotem spotkań było 
omówienie zagadnień związanych ze spodzie-
wanym napływem słowackich i czeskich tury-
stów. Dyrektor na pierwszym miejscu postawił 
sprawę organizacji spływu Przełomem Dunajca. 
Dotychczasowy organizator „Orbis” ograniczał 
się tylko do strony handlowej, pozostawiając 
inne, ważniejsze dla Parku zagadnienia. Stosując 
się do uchwały nr 8 z poprzedniej sesji Rady, 
zwrócono się do Państwowego Przedsiębiorstwa 
Turystycznego „Orbis” i Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) o przed-
stawienie na piśmie projektów odnoszących się 
do organizacji ruchu wycieczkowego w Prze-
łomie Dunajca i współpracy z Parkiem. Tylko 
Zarząd Okręgu PTTK w Krakowie pisemnie 
sprecyzował swój projekt, natomiast „Orbis” 
zaproponował konferencję, na której omówiono 
by tę współpracę. Dyrektor poprosił Radę o zade-
cydowanie, komu ma być powierzona organi-
zacja spływu.

Sprawa przystani flisackiej

Członków Rady poinformowano o przenie-
sieniu bazy spławu drewna z przystani flisac-
kiej na Kapuśnicy w inne miejsce, usuwając 
tym samym poważną przeszkodę, jaką stwa-
rzała binduga. Teren przystani należał wtedy 
do Nadleśnictwa Krościenko, więc zwrócono się 
z wnioskiem (poprzez Zarząd Ochrony Przyrody) 
o przekazanie tego terenu Parkowi. 

Dyrektor J. Zaremba martwił się wyglądem 
przystani w Sromowcach Niżnych, gdzie stał szpe-
cący krajobraz prywatny kiosk, który proponował 
zastąpić budynkiem stojącym na Kątach. Przyszły 

32 Z rodziny wachlarzykowatych.
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organizator spływu Dunajcem musiałby zająć się 
też bufetem przystani na Kapuśnicy, gdyż ten, pro-
wadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc 
Chłopska był „poniżej wszelkiej krytyki”. Omówił 
też konieczne zmiany w zagospodarowaniu Kapu-
śnicy, jak: budowa parkingu i zejścia do czółen, 
remont kasy i bufetu, czy wybudowanie nowego 
szaletu, gdyż dotychczasowy „urąga wszelkim 
pojęciom o kulturze i higienie”. Apelował o jak 
najszybsze szkolenie flisaków zarówno „ideolo
gicznego jak i przewodnickiego”.

Sprawy turystyki

Brakowało dostatecznej liczby noclegów dla 
wycieczek, a istniejący w Czorsztynie obóz 
domków campingowych PTTK i hotel „Orbis” 
oraz w Szczawnicy schronisko „Orlica”, były – 
według dyrektora – absolutnie niewystarczające. 
Proponował (do czasu wybudowania odpowied-
nich obiektów) zaradzić problemowi poprzez 
zwiększenie liczby domków campingowych 
w Czorsztynie oraz założenie podobnego obozo-
wiska na Piaskach.

Celem zaznajomienia turystów z przepisami 
obowiązującymi w Parku Narodowym dyrektor 
proponował postawienie przez PTTK dużych 
tablic w Szczawnicy, Krościenku, Czorsztynie 
i Sromowcach Niżnych, na których umieszczono 
by mapę Pienin, przepisy, różne informacje 
i adresy placówek turystycznych. Koniecznym 
byłoby odnowienie szlaków i „urządzeń zabez
pieczających” w Pieninach.

Dyrekcja Parku aktywnie propagowała tury-
stykę i ochronę przyrody, organizując w Kro-
ścienku trzy koła PTTK, w tym dwa młodzieżowe, 
a w Sromowcach Niżnych Koło Flisackie PTTK. 
Przy szkole zawodowej, szkole podstawowej oraz 
liceum w Krościenku zorganizowano Koło Przy-
jaciół Ptaków. Wkrótce miała być wydana ulotka 
propagandowa, której treść uzgodniono z Przewod-
niczącym Rady. Dla „lepszego kontaktu” Dyrekcji 
Parku, z powrotem przeniesiono ze Szczawnicy 
do Krościenka Pieniński Oddział PTTK.

Problemowi ochrony krajobrazu dyrektor 
poświęcił niewiele miejsca. Rozpatrzono trzy 
podania o nowe budowy oraz sześć podań 
na budowę lub przebudowę budynków gospo-
darczych. Do władz wystąpiono z protestem 

przeciwko „szpeceniu otoczenia Pienin” przez 
Gminną Spółdzielnię w Czorsztynie, ale 
o jaką sprawę chodziło, tego w sprawozdaniu 
nie podano. Rozpatrywano karczunek lasu przy 
szosie (zapewne Krościenko – Nowy Targ) oraz 
wybudowanie prowizorycznego przystanku koło 
kapliczki w Grywałdzie.

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze opisano posługując się słow-
nictwem powszechnie stosowanym w leśnictwie. 
Pozyskano więc 77 m3 drewna z użytków przy-
godnych, czyli posuszu, wywrotów, złomów 
i drzew trocinkowych. Z lasu wywieziono 50 m3 
grubizny. Na własne potrzeby Parku, czyli opa-
lanie kancelarii, deputaty opałowe i drewno użyt-
kowe na remonty, pobrano ok. 100 m3 drewna33. 
W zakresie hodowli lasu obsiano 9 arów szkółek, 
zalesiono 14 ha terenu, wykonano poprawki 
i uzupełnienia na 1,5 ha, odnowienia na 0,5 ha 
oraz pielęgnowanie upraw i młodników na 25 ha. 
W zakresie ochrony lasu wyłożono 122 pułapek 
na owady atakujące drzewa, ogrodzono 250 mb 
upraw, oczyszczono 248 „sztucznych gniazd”, 
przygotowano 40 kg karmy, badano zapędra-
czenie gleby w 9 dołach.

Wnioski i uchWały

Na zakończenie dyrektor przedstawił Radzie trzy 
wnioski:

1. Wniosek do Zarządu Ochrony Przyrody 
o poparcie starań we władzach Lasów Państwo-
wych o przydzielenie parceli na przystań flisacką 
w Czorsztynie na Kapuśnicy.

2. Wniosek o zadecydowanie, komu powie-
rzyć organizację spływu Przełomem Dunajca.

3. Wniosek o zatwierdzenie projektu prze-
niesienia budynku na Kątach na przystań 
w Sromowcach Niżnych, względnie na sprzedaż 
do rozbiórki34.

33 Suma wywiezionego drewna jest większa od pozyskanego, 
ponieważ zapewne wywożono z lasu drewno wcześniej 
pozyskane.

34 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 11; Sprawozdanie 
Dyrektora…, dz. cyt., s. 7.
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Rada zaakceptowała powyższe wnioski w ca-
łości i postanowiła:
* Upoważnić dyrektora PPN do oddania organi-

zacji spływu Dunajcem Polskiemu Towarzy-
stwu Turystyczno-Krajoznawczemu35.

* Zwrócić się do Ministerstwa Leśnictwa 
w sprawie przydzielenia Parkowi terenu bin-
dugi na przystań flisacką (na Kapuśnicy).

* Upoważnić dyrektora PPN do wystąpienia 
z wnioskiem o usunięcie budynku Karola 
Laskowskiego z przystani flisackiej w Sro-
mowcach, który nie spełnia potrzeb turystyki 
oraz szpeci krajobraz, a w jego miejsce ewen-
tualnie przenieść budynek z Kątów z przezna-
czeniem go na cele nowej przystani36.
Dyrektor zapytał Radę, czy należy konty-

nuować obserwacje stanu wody na Dunajcu 
w Czorsztynie, Niedzicy i Krościenku. Prof. 
W. Goetel stwierdził, że obserwacje stanu wody 
muszą być nadal prowadzone. W nawiązaniu 
do pytania dyrektora, Przewodniczący Rady 
S. Smólski poinformował, że odbył przejazd 
łódkami z Czorsztyna do Szczawnicy przy prze-
pływie wody 13 m3/s i że spływ ten był znacznie 
utrudniony. 
* Rada Parku wyraziła opinię, że projektowana 

przez Państwową Radę Ochrony Przyrody 
ilość wody 16 m3/sekundę, którą to ilość 
powinna dawać przyszła zapora w Czorsz-
tynie, jest za mała37. 
Ponadto sugestie wysuwane przez projek-

tantów zapory, że można poprzez bagrowanie38 
utworzyć na Dunajcu kanał spławny, dla któ-
rego wystarczyłaby mniejsza ilość wody, są nie 
do przyjęcia i byłoby równoznaczne z likwidacją 
tak pięknego zabytku przyrody.

Rada Parku wypowiedziała się w także nastę-
pujących sprawach:

35 J. Zaremba pisze o przyczynie oddania organizacji spływu 
dla PTTK, twierdząc, że …dotychczasowy organizator 
„Orbis” traktuje tą imprezę tylko z punktu widzenia 
handlowego a nic nie łoży na urządzenia turystyczne, 
ulepszenia i podtrzymanie regionalnego charakteru 
spływu”, Kronika…, dz. cyt. s. 49.

36 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 11–12.
37 Tamże, s. 11.
38 Bagrowanie – mechaniczne usuwanie warstwy osadów 

dennych.

* Rada Parku, na wniosek prof. W. Goetla, jed-
nomyślnie uchwaliła powołanie honorowej 
straży pienińskiej w celu należytego zabezpie-
czenia terenu Parku na wzór istniejącej w sło-
wackim Tatrzańskim Parku Narodowym39.

* Rada Parku, na wniosek Przewodniczącego, 
upoważniła Komisję złożoną z Przewodniczą-
cego S. Smólskiego, prof. W. Szafera, prof. W. 
Goetla i dyrektora PPN J. Zaremby do zade-
cydowania o projektach bram wejściowych 
do PPN40.

* Rada Parku wstrzymała decyzję w sprawie 
lokalizacji budowy budynku mieszkalnego 
p. Reinfussa pod Ociemnym do czasu opra-
cowania planu zabudowania przestrzennego 
Krościenka41.

* Rada Parku, na prośbę dyrektora, przyjęła 
plan pracy na I kwartał 1956 r. i ustaliła 
następne posiedzenie Rady Parku na ostatnie 
dni lutego 1956 r. w celu zatwierdzenia planu 
na II kwartał42.

* Rada Parku, na wniosek dyrektora, wyra-
ziła opinię, że roczniki „Ochrony Przyrody” 
powinny być zakupione do biblioteki PPN43.
W protokole nie znalazł się zapis o innej 

uchwale Rady, a która znalazła się w Kronice 
PPN44:
* (…) aby w okresie między sesjami Przewodni

czący Rady wspólnie z dyrektorem w imieniu 
Rady załatwiali sprawy nie cierpiące zwłoki45.

Protokół podpisali: Dyrektor Parku Janusz 
Zaremba (podpis odręczny) i Przewodniczący 
Rady Parku mgr inż. Stanisław Smólski (bez 
odręcznego podpisu).

39 Protokół z posiedzenia…, dz. cyt., s. 11.
40 Tamże, s. 12.
41 Tamże, s. 12.
42 Tamże, s. 12.
43 Tamże, s. 13.
44 Kronika…, dz. cyt., s. 49.
45 Kronika…, dz. cyt., s. 49.


