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Mówienie o ochronie przyrody jest konieczne a temat ten jest bezustannie aktualny. 
Z jednej strony świadomość ekologiczna ciągle rośnie, z drugiej zaś – co chwilę jesteśmy 
świadkami nacisków na inwestycje grożące terenom chronionym. Tatrzański Park Narodo-
wy wszelkimi sposobami stara się dotrzeć do społeczeństwa z przesłaniem sformułowanym 
przed z górą stu laty, a setna rocznica powołania w łonie Towarzystwa Tatrzańskiego Sekcji 
Ochrony Przyrody była ku temu doskonałą okazją. 

Rok temu, w październiku 2012 roku, odbyła się dwudniowa sesja popularnonaukowa 
poświęcona wspomnianej rocznicy, a także dwudziestej rocznicy włączenia Tatrzańskiego 
Parku Narodowego do światowej struktury MAB – programu Man and the Biosphere. Pro-
gram ten, powołany przez UNESCO w 1971 roku, miał na celu stworzenie sieci rezerwatów 
służących z jednej strony zachowaniu wyjątkowych wartości przyrodniczych, z drugiej 
zaś – obserwowaniu zmian zachodzących w rozmaitych środowiskach reprezentowanych 
przez składniki tej sieci. Od tego czasu powstało wiele międzynarodowych inicjatyw na 
rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w Europie na przykład struktura Natura 2000. 

W drugiej edycji „Zeszytów Tatrzańskich” publikujemy materiały z siedemnastu 
wystąpień na sesji. Oprócz materiałów przekrojowych znalazły się wśród nich rozmaite 
referaty przyczynkowe poruszające szczegółowe kwestie związane z problemami chronienia 
obszaru Tatr po jednej i po drugiej stronie granicy.

Od Wydawcy

Zbigniew Ładygin

zeszyt2k2.indd   9 2013-10-10   12:32:28



10

Odezwa Sekcji Ochrony Tatr, 
organu Państwowej Komisji 
Ochrony Przyrody z 1925 r.
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Postęp w badaniach przyrodniczych spowodował, że w połowie XIX wieku badacze 
Tatr dostrzegali już nie tylko wyjątkowe walory gór, lecz także zagrożenia i zniszcze- 
nia spowodowane nieprzemyślaną, często rabunkową gospodarką człowieka. W tym sa-
mym czasie pojawiły się w literaturze pionierskie głosy o potrzebie ochrony tatrzańskiej 
przyrody. 

Pierwszą organizacją społeczną, która podjęła się ochrony przyrody w Tatrach, było 
Towarzystwo Tatrzańskie, które w swoim statucie z 1874 r. zapisało „ochranianie od zagłady 
zwierząt alpejskich, mianowicie kozic i świstaków” 1. W statucie ogłoszonym w roku 1880 
zapis o ochronie poszerzono. Dotyczył on wówczas „rzadszych gatunków zwierząt i roślin 
halskich (alpejskich), jak np. kozic, świstaków, limb, cisów, szarot, różaneczników itp.” 2.

Wprowadzenie zapisu o ochronie niektórych gatunków roślin powstało w wyniku 
wspólnej pracy z Węgierskim Towarzystwem Karpackim nad zachowaniem w Tatrach 
nielicznie spotykanego już cisa, zagrożonej limby i masowo zrywanych szarotek. Po po-
łudniowej stronie Tatr podjęto wkrótce działania praktyczne, które z dzisiejszego punktu 
widzenia miały niewiele wspólnego z ochroną przyrody. 

W latach 1880–1882 „dla przyozdobienia gór” sadzono w Tatrach Bielskich róża-
neczniki (niezaliczane do gatunków rodzimych), a w Tatrach Wysokich – na Gerlachu, 
Kieżmarskim i Sławkowskim Szczycie – sadzono w 1884 r. na granitowych skałach szarotki, 
by zwiększyć areał ich występowania. Oba kosztowne eksperymenty nie przyniosły spo-
dziewanych rezultatów. W latach osiemdziesiątych realizowano w Tatrach i na Podtatrzu 
plan zarybiania jezior i potoków tatrzańskich – często wprowadzano gatunki obce, a także 
próbowano restytuować łososia w tych wodach.

W Tatrach Polskich najistotniejszym zagrożeniem w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku były: rabunkowa eksploatacja lasów prowadzona przez ich ówczesnego właściciela 
Magnusa Peltza oraz szkody w lasach powodowane przez nadmierny wypas bydła. Na te 
zagadnienia zwrócił uwagę między innymi leśnik Gustaw Lettner, który w 1884 r. przed-
stawił projekt „uratowania lasów tatrzańskich, a szczególnie Zakopiańskich od grożącego 
im zniszczenia”, opublikowany następnie w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” 3. 
W „Pamiętniku…” z roku 1888 ukazał się pierwszy projekt utworzenia w Tatrach parku 

Sekcja Ochrony Tatr 
Towarzystwa Tatrzańskiego

Wiesław Siarzewski
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narodowego na wzór amerykańskiego Yellowstone, przedstawiony przez ks. Bogusława 
Królikowskiego 4.

W 1887 r. z inicjatywy TT powstało Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich, którego 
zadaniem było zgromadzenie funduszy na zakup dóbr zakopiańskich „w celu ochrony 
lasów ze względów hydrograficznych i klimatycznych”. Potrzebnych funduszy nie udało 
się zebrać, a zdewastowane dobra wystawione na sprzedaż kupił w 1889 r. Władysław  
hr. Zamoyski. 

Pod koniec XIX wieku upadło ostatecznie górnictwo i hutnictwo w Tatrach, a nowy 
właściciel dóbr zakopiańskich wprowadzał w lasach racjonalną gospodarkę. Wydawa- 
ło się, że dla przyrody tatrzańskiej nadchodzą lepsze czasy. Jednak już w pierwszych la - 
tach XX wieku pojawiły się rozmaite projekty gospodarczego wykorzystania „marnują- 
cych się” w górach bogactw przyrodniczych, a lokalna prasa zachęcała przemysłowców 
do poszukiwania złóż rud metali, eksploatacji skał użytkowych i wykorzystania energii 
potoków.

Doprowadzenie pod Tatry linii kolejowej spowodowało nadspodziewanie szybki przy-
rost ilości turystów i wczasowiczów odwiedzających Zakopane. W roku 1900 odnotowa- 
no tu niewiele ponad siedem tysięcy osób 5, ale ich liczba z każdym rokiem rosła, i to  
w tempie geometrycznym. W Tatry wchodziło coraz więcej ludzi – powodujących za-
grożenia i zniszczenia w przyrodzie. Wraz z rozwojem turystyki pojawiały się rozmaite 
projekty dalszego ułatwiania dostępu do gór. Wiele z tych pomysłów niosło ze sobą groźbę 
zaśmiecenia, zeszpecenia, a niekiedy nawet zniszczenia unikatowych walorów przyrod-
niczych Tatr.

Jedynymi z pierwszych obrońców Tatr przed nowymi zagrożeniami, a zwłaszcza 
przeciw ich zbytecznemu „cywilizowaniu”, byli niektórzy członkowie Sekcji Turystycznej 
TT, utworzonej w 1903 r. 

W 1910 r. rozpoczęła działalność Sekcja Przyrodnicza TT. Jej zadaniem, oprócz 
wspierania badań naukowych i stworzenia forum do wymiany myśli pomiędzy badaczami 
reprezentującymi różne dyscypliny nauki, było popularyzowanie wiedzy o Tatrach. Zada-
nie to realizowano poprzez organizację ogólnodostępnych wycieczek w góry i odczytów, 
niekiedy ilustrowanych „projekcjami świetlnymi” 6. 

18 sierpnia 1911 r. w czasie posiedzenia poświęconego ochronie Tatr Mieczysław 
Limanowski mówił o konieczności ochrony szarotki (niszczonej masowo „na handel 
uliczny”), świstaka, kozicy i pewnych osobliwych skał tatrzańskich 7. Po referacie wywią-
zała się ożywiona dyskusja na temat racjonalnej opieki nad roślinnością, zwierzętami  
i nieożywioną przyrodą tatrzańską. 

Następnego dnia, w czasie dorocznego wiecu członków TT, uchwalono rezolucję 
wzywającą Wydział Towarzystwa do energicznego podjęcia opieki nad zagrożoną przyrodą 
tatrzańską. Aby ułatwić Wydziałowi to zadanie, grono członków TT z Limanowskim na 
czele zainicjowało założenie sekcji fachowej, poświęconej wyłącznie ochronie Tatr 8. Moż-
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liwość tworzenia nowych sekcji specjalistycznych przewidywał statut TT – uchwalony na 
Walnym Zgromadzeniu w Krakowie 19 czerwca 1911 r., przyjęty do wiadomości przez  
c. k. Namiestnictwo we Lwowie reskryptem z 28 grudnia 1911 r.9 

Zebranie organizacyjne zwolenników nowej sekcji TT, która miała chronić Tatry 
przed „barbarzyńskim niszczycielstwem niesfornych taterników” 10, zwołano na dzień  
11 lutego 1912 r. w Zakopanem. W posiedzeniu prowadzonym przez Mariusza Zaruskiego 
uczestniczyło ponad 30 osób. Referat programowy wygłosił Tadeusz Korniłowicz. Później 
dyskutowano nad zakresem działania, projektem statutu i zasadami przyjmowania człon-
ków, a także podjęto uchwalę o utworzeniu Sekcji Ochrony Tatr i wybrano jej tymczasowy 
zarząd w składzie: Jan Gwalbert Pawlikowski (prezes) – nieobecny, usprawiedliwiony na 
podstawie przesłanego zaświadczenia, Limanowski (wiceprezes), Zaruski, Korniłowicz, 
Stefan Komornicki, Borys Wigilew, Władysław Raczyński, Gustaw Kaleński i Józef Diehl 
jako członkowie oraz Alfred Lityński i Władysław Skoczylas jako zastępcy. Do komisji 
kontrolującej wybrano: Władysława hr. Zamoyskiego, Konrada Nikorowicza i Bronisława 
Piłsudskiego. Sprawozdanie z założycielskiego zebrania SOT ukazało w tygodniku „Zako-
pane” 11, a później także w prasie krakowskiej i lwowskiej. 

Jeszcze przed zatwierdzeniem statutu zarząd tymczasowy Sekcji wydał przygotowaną  
w marcu 1912 r. odezwę Ochrona krokusów, w której zwrócono uwagę na potrzebę ochrony 
tego gatunku, „uświetniającego swym przepychem krajobraz wiosenny w Tatrach”, oraz 
ulotkę Opiekę nad krokusami powierza się Szanownej Publiczności. Pisma te rozlepiano na 
ulicach Zakopanego, a także rozmieszczano w lokalach publicznych, kawiarniach, schroni-
skach itp. Na Cyrhli Toporowej i na Kirze Miętusiej w Dolinie Kościeliskiej umieszczono 
ponadto drewniane tablice z apelem o niewykopywanie krokusów 12. W kwietniu ukazała 
się odezwa Ochrona Tatr 13, informująca o utworzeniu Sekcji, jej programie i warunkach 
członkostwa. Do „wszystkich przyjaciół Tatr” niezainteresowanych wstąpieniem do SOT, 
a utożsamiających się z celami jej działania, skierowano natomiast propozycję wsparcia 
poprzez status członka współpracownika SOT.

Po zatwierdzeniu statutu Sekcji przez Walne Zgromadzenie TT w dniu 31 marca 1912 r. 
i c. k. Namiestnictwo we Lwowie wraz z reskryptem z 4 lipca 1912 r. rozpoczęła się oficjalna 

Sekcja Ochrony Tatr 
Towarzystwa Tatrzańskiego
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1 Druk deklaracji podpisywanej 
przez współpracownika SOT TT 

obowiązujący od 1912 r.

2 Legitymacji Współpracownika 
SOT TT

3 Strona tytułowa Statutu SOT TT.
Wydana Zakopane, 1912 r.
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Sekcja Ochrony Tatr 
Towarzystwa Tatrzańskiego

1 Regulamin członków SOT TT
dołączony do Statutu Sekcji. 
Zakopane, 1912 r.

2 Pieczęcie Sekcji Przyrodniczej TT 
i Sekcji Ochrony Tatr TT

3 Odezwa Zadania Sekcji 
Ochrony Tatr. Zakopane [1912]

2

1

3
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działalność pierwszej na ziemiach polskich organizacji zajmującej się wyłącznie ochroną 
przyrody – zarówno żywej, jak i nieożywionej – oraz ochroną krajobrazu.

Wydawnictwa Sekcji opublikowane po tym terminie były opatrzone godłem (stylizo-
wana postać orła z wpisanymi w nią literami S. O. T.). Wydano wtedy ponownie zredago-
waną odezwę o działalności Sekcji. Wyeksponowano najważniejsze zadania: 

1. Dążenie do zabezpieczenia Tatr przed czynnikami, zacierającymi pierwotny charakter 
krajobrazu tatrzańskiego (czynnikami tymi mogą być budowle, urządzenia komunika-
cyjne, przemysłowe itp.).
2. Opieka nad właściwymi okolicom górskim rzadszymi gatunkami roślin i zwierząt 
tatrzańskich.
3. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu gór i w ogóle niewłaściwemu zachowaniu się człowieka 
w stosunku do dzikiej przyrody.

Zadania te miano wypełniać poprzez oddziaływanie na opinię publiczną, wpływanie 
na czynniki ustawodawcze i bezpośrednie czuwanie w górach. W odezwie podano także 
zasady przyjmowania członków i współpracowników, którzy po podpisaniu stosownego zo-
bowiązania otrzymywali legitymację i mieli prawo do noszenia odrębnej odznaki Sekcji 14.

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego SOT wydała odezwę Ochrona roślinności 
tatrzańskiej, opracowaną przez honorowego członka – Mariana Raciborskiego. Autor podał 
listę jedenastu gatunków roślin wymagających szczególnej opieki: cis, limba, lilia złotogłów, 
krokus, goździk tatrzański, powojnica alpejska, ostróżka tatrzańska, mak alpejski, goryczka 
kropkowana, szarotka i kozłowiec górski.

Ochronie szarotki i limby (podobnie jak ochronie krokusów) SOT poświęciła odrębnie 
opracowane ulotki w dwóch formatach: mniejszą, z lakonicznie zredagowaną treścią „Nie 
łamcie limb!” i „Nie kupujcie szarotek górskich”, oraz większego formatu – z informacją 
„Opiekę nad limbami powierza się Szanownej Publiczności”, a następnie treścią meryto-
ryczną: „Łamanie gałęzi limbowych oraz wykopywanie młodych limbek grozi zupełną 
zagładą ginącej w Tatrach limbie”. 

Wydano także ulotki dotyczące ochrony przyrody nieożywionej, również w dwóch 
formatach. Mniejsze ulotki zawierały prośby „Nie zaśmiecajcie gór” oraz „Szanujcie ci-
szę i majestat gór” (to hasło zaczerpnięto z tekstu Mieczysława Karłowicza 15). W ulotce 
większego formatu napisano: „W celu zachowania krajobrazu tatrzańskiego uprasza się 
turystów…” i podano podstawowe zasady zachowania się turystów w górach.

9 sierpnia 1912 r. odbyło się w Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem pierwsze ogólne ze-
branie członków Sekcji. Wybrano dziesięcioosobowy zarząd, a także przygotowano rezolucje 
na wiec publiczny w sprawie ochrony Tatr, który miał miejsce następnego dnia i cieszył się 
nadspodziewanie wielkim zainteresowaniem. Prowadzącym został Zaruski, referentami – Paw - 
likowski, Lityński i Korniłowicz, zaś głos w dyskusji zabierali między innymi Zygmunt Wey-
berg, Zygmunt Kramsztyk, Helena Dłuska, Eugeniusz Romer, S. Kopczyński i Józef Uznański.
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