
Utworzenie Słowińskiego Parku Narodowego 

"/ srzaczeniem Rady Ministrów z 23 września 1966 r. (Dz. U. RP nr 42, 
poz. 254) powołany został do życia z dniem 1 stycznia 1967 r. Sło- 

wiński Park Narodowy. Jest on jedenastym z kolei parkiem narodowym 
w Polsce. 

Słowiński Park Narodowy położony jest nad Bałtykiem, na pogra- 
niczu woj. gdańskiego i koszalińskiego, na zachód od Łeby. Ogólna po- 
wierzchnia Parku wynosi 18 069 ha. Znaczną część tej powierzchni zaj- 
mują jeziora nadbrzeżne: Łebsko — 7592 ha i Gardno — 2558 ha. 
Resztę obszaru stanowią lasy, torfowiska i bagna oraz największe 
w Europię ruchome wydmy na Mierzei Łebskiej. 

Drzewostany Parku są to przeważnie sosnowe bory wydmowe o cha- 
rakterze ochronnym oraz bory bagienne na torfowiskach. Odpowiednio 
do siedlisk również zespoły roślinności niższej wykazują znaczny za- 
kres zróżnicowania. Zarośnięte szuwarami brzegi jezior oraz rozległe 
bagna stanowią miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków 
wodnych i błotnych oraz ostoję dla ptactwa przelotnego. 

Jedną z atrakcji turystycznych Słowińskiego Parku Narodowego jest 
muzeum skansenowskie we wsi Kluki zamieszkałej przez Słowińców — 
rodzimą grupę etniczną zachodnich Kaszub, która m. in. dzięki poło- 
żeniu wśród niedostępnych bagien oparła się wpływom wielowiekowe- 
go ucisku germanizacy jnego. 

Siedzibą dyrekcji Parku jest rybacka i wczasowa osada — Łeba. 
Organizatorem Parku, pełniącym obowiązki jego dyrektora, jest mgr 
inż. S. Tyszecki. 

Uroczystości oficjalnego otwarcia Słowińskiego Parku Narodowego 
odbyły się 18 czerwca br. Rozpoczęło je sympozjum, któremu przewodni- 
czył poseł ziemi koszalińskiej mgr inż. Г. Macichowski, zorgani- 
zowane w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. 

W przemówieniu wstępnym powitał on ministra W. Bieńkow- 
skiego, przedstawicieli władz administracyjnych i politycznych, 
przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, twórców i organiza- 
torów Parku oraz zaproszonych gości. 

Następnie głos zabrał minister W. Bieńkowski, który podkre- 
Ślił doniosłość faktu utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego oraz 
przedstawił jego cele i zadania. Kończąc przemówienie, przekazał nowo 
utworzony Park pod opiekę władz wojewódzkich i miejscowego społe- 
czeństwa. 

Dyrektor Zarządu Ochrony Przyrody — doc. dr 1. Szczęsny 
przedstawił rys historyczny ponad 20-letnich starań o utworzenie Par- 
ku, którego koncepcja powstała zaraz po wojnie, we wrześniu 1945 r. 
na I zjeździe Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Postulaty i starania 
uczonych, leśników i miejscowych władz zostały uwieńczone w roku 
obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego decyzją utworzenia Słowińskie- 
go Parku Narodowego. W zakończeniu przemówienia dr Szczęsny zło- 
Żył serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili sie do 
zrealizowania tego projektu. 

Następnie wygłoszono 2 referaty: 
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1) prof. inż. arch. S. Różański — „Zarys zagospodarowania Słowiń- 
skiego Parku Narodowego", 

2) prof. dr A. Linke — „Łoś'. 
Po zakończeniu części kameralnej uczestnicy uroczystości udali się 

autokarami do wsi Kluki, gdzie na granicy Parku minister Bieńkowski 
wygłosił okolicznościowe przemówienie do licznie zgromadzonego miej- 
scowego społeczeństwa i turystów oraz dokonał symbolicznego przecię- 
cia wstęgi. Następnie zwiedzono muzeum skansenowskie. 

Po południu podobna uroczystość przecięcia wstęgi odbyła się koło 
Łeby, na wschodniej granicy Słowińskiego Parku Narodowego. Po za- 
kończeniu części oficjalnej uczestnicy zwiedzili ruchome wydmy na Mie- 
rzel Łebskiej. 

W. Strzelecki


