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Spotkania z muzyk¹
i tañcem etnicznym

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie
Baobaby, kokosy, batiki i taniec

czyli wyprawa do Afryki

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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   Ekologia i ochrona œrodowiska to (...)
nie tylko wielki
przemys³, kopalnie i huty. To tak¿e Twoje
i moje codzienne gesty,
to Twoja i moja kuchnia, ³azienka, gara¿, ogród.
   To wybór przez Ciebie i przeze mnie
œrodków komunikacji,
sposobu spêdzania wolnego czasu
i taka ochrona œrodowiska
zaczyna siê najbli¿ej: w tym pokoju,
mieszkaniu, domu.
                                       Eryk Mistewicz

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Nies³ysz¹cych im. Hansa Christiana
Andersena w Szczecinie jest miejscem, w któ-
rym Dzieci z wad¹ s³uchu znalaz³y swój „drugi
dom”. Tu nie tylko ucz¹ siê, zdobywaj¹c wiedzê
i zawód, ale równie¿ mieszkaj¹ w internacie jak
jedna wielka rodzina.

Uczniowie nies³ysz¹cy by zrozumieæ dany problem,
musz¹ go dostrzec. Tu zaczyna siê rola nas nauczy-
cieli i wychowawców. To, jak nasi Wychowankowie
bêd¹ funkcjonowaæ w otaczaj¹cym œwiecie, w du¿ej
mierze zale¿y od nas. Nasze dzia³ania pozwalaj¹ im
zrozumieæ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ. Na co dzieñ
staramy siê ¿yæ ekologicznie, zgodnie z natur¹. Na
lekcjach uczymy, ¿e warto wybieraæ ekologiczn¹
odzie¿, gdy¿ materia³y syntetyczne s¹ chemicznie
przetwarzane, a do ich produkcji wykorzystuje siê
pochodne ropy naftowej. Nasi Uczniowie wiedz¹, ¿e
bezpieczniej jest u¿ywaæ w³ókien naturalnych, jak
we³na, bawe³na, bambus, len czy konopie. Skóra w
nich oddycha, a nosz¹c takie ubrania czujemy siê
bardziej komfortowo.

Okres nauki w szkole jest tym najw³aœciwszym
dla kreowania postaw proekologicznych. Podczas
zajêæ Uczniowie zdobywaj¹ wiedzê na temat od-

padów i ich zagospodarowania. Dla Ucznia nie-
s³ysz¹cego niezmiernie wa¿ne jest doœwiadcza-
nie. Na temat odpadów du¿o dowiedzieli siê w
praktyce, podczas wypraw do Eko-portu:

• Uczestniczyli w spotkaniach z ekologi¹ na
Prawobrze¿u Szczecina.

• Mieli mo¿liwoœæ zwiedziæ œcie¿kê edukacyjn¹
i poznaæ, jak segreguje siê odpady?

• Uczestniczyli w zajêciach art.-recyklingu pt.
„Jak z niczego zrobiæ coœ piêknego?”. Przy wy-
konaniu kolorowych skarbonek z butelek pet by³o
wiele pomys³ów.

Podczas wycieczki do Puszczy Bukowej w oko-
licy Jeziora Szmaragdowego Wychowankowie po-
znali tajniki ochrony przyrody. Ró¿norodnoœæ eko-
systemów tego miejsca sprzyja rozwojowi boga-
tej fauny i flory. S¹ tu idealne warunki do ¿ycia
zwierz¹t, ró¿norodne warunki mikroklimatyczne
i rozmaite zbiorowiska roœlinne.

W ci¹gu ostatnich lat Uczniowie wielokrotnie
„grali w zielone”. Brali udzia³ w konkursie pla-
stycznym o tematyce ekologicznej organizowa-
nym przez SOSW Nr 2 w Szczecinie. Za najpiêk-
niejszy plakat specjaln¹ nagrodê Kuratora Oœwia-
ty otrzyma³ nasz Wychowanek. Dodatkow¹ na-
grod¹ dla wszystkich uczestników konkursu by³a
wycieczka. Uczniowie poznali oczyszczalniê œcie-
ków w Zdrojach i zwiedzili autokarem najpiêk-
niejsze miejsca w Szczecinie.

W naszej placówce obchodziliœmy „Dni Portu
w Szkole”. Pomog³y one  naszym nies³ysz¹cym
uczniom lepiej poznaæ œrodowisko pracy i znacze-
nie portu w ¿yciu i gospodarce naszego miasta.
Wci¹¿ du¿ym problemem s¹ zanieczyszczenia zrzu-
cane ze statków do wód portowych i nie tyko.
Szkodz¹ one zasobom wodnym i ekosystemom.
Stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Dla-
tego tak wa¿ne jest zachowaæ wartoœæ œrodowiska
wodnego zdaj¹c odpady ze statków do urz¹dzeñ
odbiorczych w portach. Wspó³organizatorem tego
wa¿nego wydarzenia edukacyjnego by³  Zarz¹d
Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie.

Ciê¿ko jest na pocz¹tku przyzwyczaiæ do bycia
„ekologicznym”. Segregowaæ œmieci, czy ograniczyæ
emisje gazów cieplarnianych. My ludzie lubimy ¿yæ
wygodnie. James Hindson mia³ du¿o racji:

Zobaczê,
a zrozumiem

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Nies³ysz¹cych

im. Hansa Christiana Andersena
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Ludzie s¹ zainteresowani ekologi¹ tak d³ugo,
jak d³ugo nie ma to specjalnego wp³ywu
na ich codzienne ¿ycie, kiedy mog¹ mieæ
wszystko to, do czego siê przyzwyczaili,
krok dalej wymaga wy¿szej œwiadomoœci
akceptuj¹cej wyrzeczenia.
Mimo wszystko warto spróbowaæ, by ratowaæ

nasz¹ planetê. Uczymy siê tego ka¿dego dnia.
Nasi wychowankowie staraj¹ siê byæ „Eko” –

gasz¹ œwiat³a, zakrêcaj¹ wodê, nie zabieraj¹ rêcz-
ników na zapas. Nasi kucharze doskonal¹ umie-
jêtnoœci, jak u¿ywaæ sprzêtu, by nie marnowaæ
wody, jak „Eko posprz¹taæ” po gotowaniu? Jak
nie traciæ pr¹du, gotuj¹c pod pokrywk¹, czy piec
w piekarniku kilku dañ na raz? Ucz¹ siê jak zro-
biæ zakupy, korzystaæ ze schodów zamiast win-
dy? U¿ywaæ torby na zakupy, tej samej wielo-
krotnie. Wiedz¹, ¿e warto jest posprz¹taæ po so-
bie, czy po swoim pupilu. Wy³¹czaj¹ telewizory i
komputery na noc z pr¹du. Nie zostawiaj¹ niepo-
trzebnie zapalonego œwiat³a. Takie ekologiczne
¿ycie poprawia zdrowie naszych wychowanków,
sprawia, ¿e ¿yj¹ œwiadomie i potrafi¹ zmniejszyæ
wydatki, gdy¿ umiejêtnie dokonuj¹ zakupów.
Staraj¹ siê oszczêdzaæ wodê, energiê i paliwo.

Uczniowie brali udzia³ w akcji Sprz¹tania Œwia-
ta. Dbaj¹c o zieleñ na terenie Oœrodka. Dwukrot-
nie odwiedzili nas tak¿e pracownicy firmy SEC
(Szczeciñska Energetyka Cieplna), wspomagaj¹c
nas si³¹ swoich r¹k. Uczniowie wraz z nauczycie-
lami i pracownikami obs³ugi oraz goœæmi zakasa-
li rêkawy, upiêkszaj¹c teren szko³y.

Do³¹czyliœmy do IX edycji ogólnoœwiatowego pro-
gramu Klubu Gaja „Œwiêto Drzewa”. Z Nadleœnic-
twa w Tanowie. Otrzymaliœmy 4 sadzonki drzew.
Przed naszym Oœrodkiem posadziliœmy modrzew,
lipê, tujê i jod³ê. Fina³em by³ turniej znajomoœci
nazw drzew rosn¹cych na terenie SOSW.

Nasi Wychowankowie uczestniczyli w wielu cie-
kawych wycieczkach i rajdach pieszych:

• w Parku Kasprowicza;
• dooko³a Jeziora G³êbokiego;
• dooko³a Jeziora Szmaragdowego.
Podczas rajdów Uczniowie maszerowali œcie¿-

kami leœnymi i podziwiali piêkne widoki. Pozna-
wali miejsce i jego mieszkañców. Do tego by³o
wiele ciekawych zadañ dotycz¹cych danego tere-
nu. W rejonach Jeziora G³êbokiego odbywa³y siê
równie¿ cykliczne zajêcia z ochrony œrodowiska.

By przybli¿yæ naszych uczniów do natury, or-
ganizowaliœmy tak¿e „Konkurs I Pomocy” w Le-
sie Arkoñskim, gdzie na ³onie przyrody ucznio-
wie mieli odnaleŸæ siê i odpowiednio zachowaæ
do sytuacji. Zostali oni poinformowani jak za-

chowaæ siê w lesie i wdro¿eni do unikniêcia sy-
tuacji zagra¿aj¹cych ich bezpieczeñstwu.

Nasi Uczniowie uczestniczyli tak¿e w „lekcji ¿ywej
przyrody” w „Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej”
na G³êbokim. Dziêki zaproszeniu Wydzia³u Gospo-
darki i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
Wychowankowie mogli zaobserwowaæ, jak powsta-
je i wygl¹da paœnik. Przebyli trasê œcie¿ki eduka-
cyjno-przyrodniczej, która zawiera³a informacje do-
tycz¹ce potrzeb i zwyczajów dzikich zwierz¹t.
Atrakcj¹ by³o rozsypanie przyniesionych przez
uczniów warzyw i owoców w miejscu ¿erowania
saren i dzików. Na koniec uczniowie otrzymali wie-
le interesuj¹cych materia³ów przyrodniczych.

Co roku Uczniowie wyruszaj¹ na poszukiwa-
nia jesieni, wiosny, lata czy zimy do Parku Po-
morzañskiego, który  jest du¿ym zieleñcem, gdzie
rosn¹ stare drzewa. Mo¿na tam podziwiaæ cisy
pospolite, piêkne okazy lip, grabów, buków, kasz-
tanowców i dêbów, które mog¹ sobie liczyæ na-
wet 1000 lat! Uczniowie staraj¹ siê dostrzec zmien-
noœæ przyrody oraz przyczyny i skutki tych zmian.

Bardzo bogat¹ faunê i florê ma znajduj¹cy siê
w naszej okolicy Cmentarz Centralny. Podczas
odwiedzin grobów nauczycieli, którzy dawniej
uczyli w naszym Oœrodku, podziwiamy m³ode i
stare okazy drzew. Jest tu wiele ciekawych i cen-
nych roœlin wartych obejrzenia.

Uczniowie naszego Oœrodka uczestniczyli w
projekcie Znam swoje miasto. wziêli udzia³ w
kilku du¿ych przedsiêwziêciach :

• Konkursie na najciekawsz¹ prezentacjê pod
has³em Szczecin jest piêkny!

Przygotowanie prezentacji mia³o na celu roz-
wijanie kompetencji jêzykowych oraz inspirowa-
nie uczniów do poszukiwania i korzystania z in-
formacji miêdzy innymi na tematy:

– Parki Szczecina,
– Okolice Szczecina,
– Szczecin i woda,
– Zwi¹zki Szczecina z morzem,
– Cztery pory roku w Szczecinie.
• Szkolnym Turnieju wiedzy o Szczecinie , któ-

rego tematyka obejmowa³a zagadnienie – „Szcze-
cin – miasto zieleni”.

• Wycieczce dydaktycznej Z³otym Szlakiem
Szczecina, podczas której uczniowie przeszli od
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich przez Alejê Fontann,
Plac Grunwaldzki, Jasne B³onia a¿ do Ogrodu
Ró¿anego na skraju parku Kasprowicza.

Uczniowie ZSZ zobaczyli i poznali piêkne tereny
zielone Szczecina, które s¹ dum¹ naszego miasta.

Nasi Wychowankowie zwiedzili nie tylko Szcze-
cin, ale równie¿:
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• Trzêsacz, Niechorze, Miêdzyzdroje i Œwinouj-

œcie. Poznaj¹c faunê i florê. Atrakcj¹ dla naszych
Wychowanków by³o podziwianie terenów z latar-
ni morskiej po³o¿onej na wysokim klifie. Cieka-
wym doœwiadczeniem by³o zwiedzanie Motylarni
w Niechorzu, odwiedziny w Zagrodzie ¯ubrów,
czy w Muzeum Przyrodniczym w Miêdzyzdrojach,
gdzie mo¿na by³o zaobserwowaæ zwierzêta w ich
naturalnych œrodowiskach. Obok muzeum podzi-
wiali parê Or³ów Bielików i puchacza - niestety
zwierzêta niezdolne do ¿ycia na wolnoœci.

• Silnowo na Pojezierzu Drawskim. Celem wy-
jazdu by³o propagowanie edukacji ekologicznej
wœród uczniów w ramach projektu "Eko Asy z na-
szej klasy". Przez 2 dni pobytu uczniowie uczest-
niczyli w zajêciach na temat ochrony œrodowiska,
chodzili na piesze wycieczki, poznaj¹c okolicê.

• Oœrodek Edukacji Przyrodniczo - Leœnej w
Kliniskach. Dowiedzieli siê tam wiele ciekawych
rzeczy na temat lasów, obejrzeli równie¿ ostojê
muflonów.

• Oœrodek w „Ostoi” szkoleniowo – badawczy
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego. Dowiedzia³y siê tam du¿o o energii od-
nawialnej, energii wiatru, wody, energii Ziemi.
Gotowa³y kukurydzê na kuchence solarnej (ener-
gii s³oñca) i robi³y w³asne wiatraczki.

• Tanowo – brali udzia³ w cyklicznym konkur-
sie plastycznym „¯ycie w lesie”, którego organi-
zatorem jest Specjalny Oœrodek Szkolno-Wycho-
wawczy. Celem konkursu by³o wykszta³cenie u
uczniów pozytywnej wiêzi z natur¹ oraz postaw
dba³oœci o œrodowisko przyrodnicze, wychowa-
nie proekologiczne, uwra¿liwienie na piêkno na-
tury, ale te¿ rozwijanie wyobraŸni i kreatywnoœci
uczestników.

• Zalesie – Transgraniczny Oœrodek Edukacji
Ekologicznej. Odby³y siê tam ciekawe warsztaty.
Uczniowie mieli okazjê us³yszeæ wielu opowieœci
o lesie i jego mieszkañcach. Ogl¹dali tropy zwie-

rz¹t leœnych. Odby³y siê tam zajêcia plastyczne z
u¿yciem materia³ów z recyclingu. Uczniowie wy-
konali piêkne prace przedstawiaj¹ce ró¿ne zwie-
rzêta. Obejrzeli pod mikroskopem leœny mech, który
sami nazbierali podczas wyprawy do lasu.

Obecnie szykujemy siê do nowego rajdu wokó³
Jeziora G³êbokiego, gdzie na naszych Uczniów
czekaæ bêdzie wiele ciekawych zadañ dotycz¹-
cych zwierz¹t i roœlin ¿yj¹cych w okolicy.

W tym roku szkolnym planujemy równie¿ zwie-
dziæ Eco – Generator. Spalarniê odpadów – nowo-
czesny zak³ad, którego celem jest unieszkodliwie-
nie œmieci, jakie do niego trafiaj¹. Zmniejsza on
iloœæ odpadów kierowanych na wysypisko. Mamy
zamiar odwiedziæ ten zak³ad 7 czerwca. Czekaj¹
tam na nas specjalne zajêcia przygotowane przez
organizatorów. Poœwiêcone bêd¹ ekologii i ochro-
nie œrodowiska. Uczniowie zapoznaj¹ siê z prze-
biegiem procesu przekszta³cania odpadów w ener-
giê. Dowiedz¹ siê jakie znaczenie dla ochrony œro-
dowiska i nowoczesnej gospodarki odpadami ma
spalanie odpadów komunalnych. Zajêcia bêd¹ w
formie interaktywnych gier, zabawy i warsztatów.
Wiedzê jak¹ uda siê zdobyæ mo¿na bêdzie wyko-
rzystaæ bior¹c udzia³ w konkursach.

Dla nas nauczycieli wa¿n¹ spraw¹ jest uwra¿li-
wiæ naszych wychowanków na piêkno przyrody i
zbudowaæ w nich poczucie odpowiedzialnoœci za
podejmowane przez nich dzia³ania w œrodowisku,
Cieszy nas ka¿da aktywnoœæ naszych Uczniów i
ich rozs¹dne korzystanie z dóbr natury.

 Agnieszka Cesarska
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Jednym z podstawowych obowi¹zków ka¿de-
go cz³owieka jest ochrona i kszta³towanie œro-
dowiska. W zwi¹zku z tym w SOSW Nr 1 w Szcze-
cinie, do którego uczêszczaj¹ dzieci i m³odzie¿
z umiarkowan¹ i znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹, k³adziemy ogromny nacisk na edu-
kacjê ekologiczn¹. Kszta³towanie w³aœciwych
postaw ekologicznych odbywa siê u nas poprzez
wzbogacanie wiedzy o œrodowisku, rozwijanie
wra¿liwoœci na piêkno przyrody, kszta³towanie
potrzeby kontaktu z natur¹ oraz rozbudzanie chê-
ci dzia³ania na jej rzecz.

W naszej placówce organizowane s¹ ró¿ne sy-
tuacje, dziêki którym uczniowie zdobywaj¹ wie-
dzê z zakresu ekologii i ochrony przyrody. S¹ to
miêdzy innymi: wycieczki szkolne ( do lasu, go-
spodarstw agroturystycznych, rezerwatów przyrody
itp.);  uczestnictwo w akcjach (np. „Sprz¹tanie
œwiata”); organizowanie zajêæ w Pracowni Edu-
kacji Ekologicznej „Na G³êbokim” oraz w Oœrod-
ku Rehabilitacji Dzikich Zwierz¹t w Wielgowie;
konkursy, podczas których uczniowie mog¹ siê
wykazaæ zarówno swoj¹ wiedz¹, zdolnoœciami pla-
stycznymi oraz umiejêtnoœci¹ zbierania i segre-
gowania surowców wtórnych.

Od wielu ju¿ lat przy naszej szkole istniej¹:
ogród kwiatowy, dzia³ka warzywna oraz sad.
Czynny udzia³ w tworzeniu naszego terenu zie-
lonego maj¹ uczniowie, przede wszystkim ucz¹-
cy siê w Szkole Przysposabiaj¹cej do Pracy Nr 1.
Pod opiek¹ nauczycieli siej¹ nasiona warzyw,
kwiatów i zió³. Przygotowane rozsady wsadzaj¹
do ziemi, a póŸniej pielêgnuj¹ (podlewaj¹, od-
chwaszczaj¹, nawo¿¹, pozyskuj¹ nasiona). Wspól-
nie z opiekunami bior¹ udzia³ w tworzeniu aran-
¿acji kwiatowych. Samodzielnie wychodowane

warzywa, zio³a czy owoce z sadu stanowi¹ pod-
stawê do zajêæ z zakresu gospodarstwa domowe-
go. Przygotowujemy z nich zdrowe i smaczne
potrawy oraz przetwory na zimowy czas. Praca w
ogrodzie daje uczniom mo¿liwoœæ obserwowania
efektów swoich dzia³añ, niesie radoœæ, uwra¿li-
wia na piêkno przyrody i daje pe³niejsze uœwia-
domienie koniecznoœci jej ochrony. Wspólne dzia-
³ania integruj¹ m³odzie¿ oraz daj¹ mo¿liwoœæ prze-
¿ycia przyjemnoœci, co sprzyja wzmocnieniu po-
czucia w³asnej wartoœci. Zajêcia w ogrodzie roz-
³adowuj¹ emocje, poprawiaj¹ motorykê r¹k,
usprawniaj¹ koordynacjê wzrokowo - ruchow¹,
koncentracjê uwagi.

 Co roku bierzemy udzia³ w konkursach zwi¹za-
nych z zieleni¹ i kwiatami. W zesz³ym roku by³ to

SOSW Nr 1

By siê zdrowo
zieleni³o
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Jesteœmy du¿¹ Szko³¹ Podstawow¹ Nr 11 w
Szczecinie le¿¹c¹ miêdzy blokowiskami i stary-
mi kamienicami. Mamy wprawdzie niedaleko
park, do którego chodzimy, ale nasze otoczenie
jest zabudowane. Nasza szko³a podzielona jest
na dwie czêœci i mieœci siê w dwóch oddziel-
nych budynkach, przy których znajduj¹ siê te-
reny zielone. Od dwóch lat staramy siê przyszkol-
ne ogródki pielêgnowaæ i upiêkszaæ. Chcemy
pokazaæ mieszkañcom naszej dzielnicy, ¿e o
przyrodê nale¿y dbaæ i byæ odpowiedzialnym
za otoczenie, w którym ¿yjemy gdy¿ ono wp³y-
wa na nasze zdrowie i samopoczucie. My ludzie
jesteœmy czêœci¹ przyrody, tylko w otoczeniu be-
tonu i cementu zapomnieliœmy o tym.

Aby rozbudziæ wra¿liwoœæ uczniów na piêkno
przyrody i kszta³towaæ od najm³odszych lat od-
powiedzialnoœæ za stan otoczenia, w którym ¿yje-
my, nasza szko³a drugi raz wziê³a udzia³ w spo-
³ecznej akcji pod nazw¹ "Krokusowa Rewolucja"
organizowan¹ przez Radê Osiedla Arkoñskie-Nie-
mierzyn. Dostaliœmy cebulki krokusów, które zo-
bowi¹zaliœmy siê zasadziæ na naszych terenach
zielonych przyszkolnych do koñca listopada.

W sadzenia cebulek roœlin zaanga¿owali siê
uczniowie klas m³odszych jak i starszych. Towa-
rzyszy³a nam gazeta Kurier Szczeciñski, która
koordynowa³a i dokumentowa³a prace naszych
uczniów.

Uczniowie klas m³odszych pod okiem nauczy-
cieli sami kopali do³ki i po odpowiednim instruk-
ta¿u umieszczali w nich cebulki kwiatów. Dzie-

Szko³a Podstawowa Nr 11

„Krokusowa
Rewolucja”

zmienia nasze
otoczenie

konkurs „Ca³y Szczecin w kwiatach” i w kategorii
„Inne formy zagospodarowania terenu zielonego
– Instytucje”, zajêliœmy pierwsze miejsce. Jest to
dla nas dodatkowa motywacja do pracy.

Nasz ogród jest Ogrodem Sensualnym. Nazwa
ogrodu nawi¹zuje do sposobu odbioru – wszystki-
mi zmys³ami, znajduj¹cych siê w nim roœlin. Zgro-
madziliœmy bowiem roœliny oddzia³uj¹ce na wszyst-
kie zmys³y poznawcze naszych uczniów. W ogro-
dzie uprawiamy gatunki atrakcyjne pod wzglêdem
dotykowym, zapachowym, smakowym np. pachn¹-
ce, o ciekawej fakturze, zró¿nicowanym kszta³cie
liœci, pêdów i owoców. Z ogrodu korzystaj¹ wszy-
scy uczniowie naszego Oœrodka. Nauczyciele z chê-
ci¹ przeprowadzaj¹ zajêcia na œwie¿ym powietrzu.
Utrwaleniu zdobytej wiedzy pomaga opracowany
Przewodnik po Ogrodzie Sensualnym. Zawiera on
zdjêcia roœlin wystêpuj¹cych w ogrodzie, ich opis
oraz opracowane tematyczne karty pracy.

Ogród równie¿ s³u¿y do zajêæ rekreacyjnych. Orga-
nizowane s¹ w nim zabawy na œwie¿ym powietrzu,
imprezy okolicznoœciowe oraz wspólne grillowanie.

Mamy nadziejê, ¿e realizacja zajêæ w naszym
ogrodzie zaszczepi w uczniach chêæ lepszego po-
znania, zrozumienia i poszanowania przyrody.

Iwona Muszyñska
Barbara Wysocka
Jolanta Kiszkielis

G£OSUJMY NA CECYLIÊ!!!

Bibliotekarz Roku
W imieniu Zarz¹du Ko³a nr 1 Stowarzysze-

nia Bibliotekarzy Polskich mamy przyjemnoœæ
poinformowaæ, ¿e w dniu 07.03.2018 Kapitu-
³a IX edycji Konkursu Marsza³ka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego o Nagrodê im. Sta-
nis³awa Badonia dla Bibliotekarza Roku, do-
kona³a wyboru Bibliotekarza Roku 2017 Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego.

Tytu³ ten otrzyma³a kole¿anka Cecylia Ju-
dek, starszy kustosz, sekretarz naukowy Ksi¹¿-
nicy Pomorskiej, w latach 2005-2017 przewod-
nicz¹ca Zarz¹du Okrêgu Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich.

Cecylia Judek reprezentuje bibliotekarzy
województwa zachodniopomorskiego w dru-
gim etapie Konkursu jako kandydatka do ty-
tu³u Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku.

Uprzejmie zapraszamy do udzia³u w interne-
towym g³osowaniu na portalu sbp.pl (http://
www.sbp.pl /konkurs /zgloszenia?kon-
kurs_id=19758), co bêdzie oznak¹ naszej biblio-
tekarskiej solidarnoœci, integracji  i wsparcia.

G³osowaæ mo¿na do 6 maja br.
Zarz¹d Ko³a Nr 1 SBP
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ciom taka praca ogrodnicza bardzo siê podoba³a,
co widaæ na zdjêciach...

Obsadziliœmy równie¿ cebulkami krokusów dru-
gi teren przyszkolny. Tym razem sadzenia doko-
nywali uczniowie klas starszych, którzy równie¿
swoja prace wykonywali z chêci¹, ciekawoœci¹ i
zaanga¿owaniem.

Zauwa¿y³am, ze prace ogrodnicze sprawiaj¹
uczniom ogromn¹ przyjemnoœæ. Grabienie, kopa-
nie do³ków, wsadzanie cebulek roœlin, pos³ugiwa-
nie siê narzêdziami ogrodniczymi jest dla uczniów
aktywn¹ lekcj¹ przyrody oraz ciekawym doœwiad-
czeniem. Przy okazji jako nauczyciel przyrody
mog³am uczniom przekazaæ widzê nt. roœlin cebu-
lowych, ich wymagañ, co do sadzenia, pielêgnacji
czy przechowywania. Uczniowie w praktyce mo-
gli doœwiadczyæ kontaktu z przyrod¹.

Na efekty naszej pracy czekaliœmy do wiosny.
Kiedy zaczê³o byæ cieplej nasze przyszkolne
ogródki zaczê³y pokrywaæ siê krokusami o ró¿-
nych barwach, a teren wokó³ szko³y zrobi³ siê
kolorowy. Uczniowie zaczêli podziwiaæ efekty
swojej pracy.

Kontynuuj¹c akcjê "Krokusowej Rewolucji" przy-
st¹piliœmy do konkursu pt: "Chroñmy szczeciñskie
krokusy". Uczniowie mieli za zadanie napisaæ has³a,
które bêd¹ propagowaæ ochronê krokusów ju¿ zasa-
dzonych, aby ludzie po nich nie chodzili i ich nie
deptali. Wyró¿nione has³a mia³y byæ umieszczone
na specjalnych tabliczkach, które wbite w ziemiê bêd¹
zachêca³y do ochrony tych piêknych kwiatów.

Uczniowie naszej szko³y powa¿nie podeszli do
konkursu. Has³o pt: "Nie depcz krokusika, dziêki
któremu zima znika" uczennicy klasy 4d zosta³o
docenione i dziewczynka zdoby³a tytu³ laureata.
Równie¿ dostaliœmy dwa wyró¿nienia. Has³a
uczniów s¹ umieszczone na tabliczkach i wkopa-
ne na terenie zielonym Jasnych B³oni w Szczeci-
nie. Oto nasi nagrodzeni uczniowie:

Dostaliœmy tabliczki dla naszej szko³y, aby je
wbiæ w ziemiê w teren naszych ogródków przy-
szkolnych. Maj¹ one za zadanie przypominaæ
wszystkim, aby dbaæ i chroniæ roœliny, które daj¹
naszemu otoczeniu uroku.

Zachêcanie uczniów do udzia³u w akcjach proekolo-
gicznych na rzecz ochrony przyrody pozwalaj¹ uwra¿-
liwiæ ich na jej piêkno, które zawsze siê ujawni, je¿eli
stworzy siê przyrodzie odpowiednie warunki dla jej roz-
woju. Krokusy s¹ przyk³adem dla uczniów, którzy mog¹
naocznie zobaczyæ elementy swoich dzia³añ. Takie
kwiaty, które zakwitaj¹ wczesn¹ wiosn¹ w terenie, gdzie
s¹ wy³¹cznie zabudowania, ciesz¹ nasze oczy. Bêdzie-
my w nastêpnym roku dalej ukwiecaæ tereny przyszkol-
ne, które stan¹ siê ozdob¹ naszej szko³y.

Marta Sinkiewicz
– nauczyciel przyrody
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„Grê w zielone” mo¿na realizowaæ na wiele
ró¿nych sposobów. Swój znalaz³am dawno
temu, gdy kole¿anka zaprosi³a mnie do udzia³u
w rajdach, które prowadzi³a w ramach Szkolne-
go Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego. Moje
doœwiadczenie ros³o, a ja rozwija³am siê, uczy-
³am siê rozumieæ otaczaj¹c¹ mnie przestrzeñ
przyrodnicz¹. Napisa³am w³asny program SKKT
i uzmys³owi³am sobie, ¿e pokazywanie piêkna
najbli¿szej okolicy jest nie tylko realizacj¹ wy-
chowania regionalnego, wzbudzania w uczniach
patriotyzmu, ale tak¿e dzia³aniem na rzecz
ochrony tego co nas otacza. Teraz ju¿ wiem, ¿e
jest to moja „Gra w zielone”!

Kontynuuj¹c dzia³ania starszej kole¿anki od
niemal¿e dwudziestu lat prowadzê ko³o tury-
styczne dla dzieci w m³odszym wieku szkol-
nym, ciesz¹ce siê sporym powodzeniem. Udzia³
w nim daje mo¿liwoœæ poznawania atrakcji i
tajemnic "ma³ej ojczyzny". Warto podkreœliæ,
¿e uczestniczyæ w tym kole mog¹ wszyscy

uczniowie, bez wzglêdu na uzdolnienia czy
mo¿liwoœci intelektualne. Wystarcz¹ tylko
chêci i zainteresowanie tematem.

G³ównym celem dzia³alnoœci ko³a jest pro-
pagowanie turystyki krajoznawczej jako for-
my kszta³towania postaw przywi¹zania do kra-
ju ojczystego poprzez poznanie dziedzictwa
kulturowego w³asnego regionu. Z tego wyni-
kaj¹ cele szczegó³owe. Taka forma aktywno-
œci kszta³tuje pozytywne cechy charakteru,
wp³ywa na postawy, pogl¹dy i przekonania.
Wyrabia nawyki racjonalnego i po¿ytecznego
spêdzania czasu wolnego, dostarcza wielu wra-
¿eñ, pozwala na regenerowanie si³, podnosze-
nie sprawnoœci fizycznej, rozwija wytrwa³oœæ.
Jest sposobem na kszta³towanie indywidual-
nych zainteresowañ, daje mo¿liwoœæ zbli¿enia
dzieci do naturalnych warunków przyrody, a
co za tym idzie dba³oœci o zachowanie œrodo-
wiska naturalnego w jak najlepszym stanie.

Krajoznawstwo jest sposobem na pobudzenie
aktywnoœci ucznia i nauczyciela, pozwala na
kszta³towanie samodzielnoœci myœlenia oraz rów-
nowagi miêdzy wysi³kiem fizycznym i umys³o-
wym, miêdzy poznaniem i prze¿yciem.

Proponowane przeze mnie wyprawy to g³ównie
Leœne Soboty, które organizowane s¹ przez Pracow-
niê Turystyczno-Ekologiczn¹ Zachodniopomorskie-
go Centrum Edukacji „Pa³ac M³odzie¿y” pod pa-
tronatem Urzêdu Miasta Szczecin. W ka¿dym se-

Szko³a Podstawowa Nr 11

Pokochaæ
œrodowisko
z marszu
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mestrze odbywa siê dziesiêæ ta-
kich rajdów na zmianê w Pusz-
czy Wkrzañskiej i w Puszczy
Bukowej. W bie¿¹cym roku szkol-
nym odby³a siê tak¿e Leœna So-
bota po Cmentarzu Centralnym,
a 9 grudnia 2017 r. wziêliœmy
udzia³ w rajdzie po³¹czonym ze
zwiedzaniem EKOPORTU w
Szczecinie przy ulicy Harcerzy.
Pracownik tego zak³adu pokaza³
nam w jaki sposób zorganizowa-
na jest selektywna zbiórka odpa-
dów. Dziêki temu czêœæ jest prze-
twarzana i mniej ich trafia na
wysypiska. Uczestnicy mieli ze
sob¹ ró¿ne œmieci, które mogli
wrzuciæ do odpowiednich pojem-
ników. Takie dzia³ania kszta³tuj¹
œwiadomoœæ m³odego pokolenia.

Proponowane przeze mnie
wycieczki daj¹ mo¿liwoœæ zdo-
bywania odznak turystycznych,
a tak¿e s¹ ukierunkowane na
rozwijanie zdolnoœci obserwa-
cyjnych, poznawanie sposobów
wypoczynku na œwie¿ym powie-
trzu, kszta³towanie nawyków ra-
cjonalnego wykorzystywania
walorów œrodowiska przyrodni-
czego. Ukazuj¹ wartoœci wyni-
kaj¹ce z przebywania w œwiecie
przyrody i uwra¿liwiaj¹ na jego
piêkno, wyrabiaj¹ potrzebê
uprawiania turystyki i krajo-
znawstwa oraz zdobywania wia-
domoœci jak pielêgnowaæ i chro-
niæ œrodowisko przyrodnicze.

Dorota Fu³awka
– nauczycielka edukacji

wczesnoszkolnej
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„…z nieba, ziemi, z dêbów i buków...”
                             Jan Amos Komeñski
Tak w³aœnie rozumia³ poznawanie œwiata Jan Amos

Komeñski w na prze³omie XVI i XVII wieku „nie
tylko z ksi¹¿ek czerpaæ m¹droœæ lecz z nieba, ziemi,
dêbów i buków”. Wiedzia³, ¿e ¿eby dobrze „poru-
szaæ siê” w otaczaj¹cej rzeczywistoœci nale¿y j¹ po-
znaæ – nie jej obraz z cudzych doznañ i spostrze¿eñ,
ale w³asnych prze¿yæ. Rol¹ nauczyciela by³oby wo-
bec tego organizowanie procesu dydaktycznego jako
strumienia doœwiadczeñ ucznia wraz z zaanga¿owa-
niem jego sfery behawioralnej, wolicjonalno-emocjo-
nalnej i oczywiœcie poznawczej. St¹d te¿ ró¿norod-
noœæ dzia³añ tych programowych jak i ró¿norodnoœæ
w formach, metodach i technikach poznawania.

W centrum wielkiej aglomeracji, w sercu Szcze-
cina w najstarszej szkole – SP1 – nie ma zbytniej
mo¿liwoœci, by na terenie placówki i w przyleg³ym
jej terenie organizowaæ zajêcia o treœciach przy-
rodniczo-ekologicznych w naturalnym œrodowisku.
Tak wiêc nauczyciele wykorzystuj¹ inne mo¿li-
woœci, napêdzaj¹c chêæ poznawania otoczenia i
jego naturalnych walorów, rozbudzaj¹c pasjê i za-
mi³owanie do treœci ekologicznych, przyrodni-
czych, turystyczno-rekreacyjnych, uœwiadamiaj¹c
koniecznoœæ ochrony przyrody i jej zasobów.

Uczniowie zatem maj¹ mo¿liwoœæ:
• uczestniczyæ w Szkolnym Kole Krajoznaw-

czo Turystycznym, prowadzonym przez nauczy-
cieli przyrody i biologii oraz WD¯, które w swych
za³o¿eniach zawiera:

– rozwijanie zami³owania do piêkna krajobra-
zowego miasta nad Odr¹,

Szko³a Podstawowa Nr 1

Uczymy siê
m¹droœci…

– uczestnictwo w projekcie edukacyjnym „TU-
RYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”,

– wzmacnianie pozytywnego modelu atrakcyj-
nego spêdzania wolnego czasu,

• nale¿eæ do Ligi Ochrony Przyrody, która w
tym roku szkolnym obchodzi 90 lat istnienia,

• wyje¿d¿aæ na „Zielone Szko³y” z autorskimi
programami zawieraj¹cymi elementy ekologii i
ochrony ekosystemów, podczas których naj-
czêstsz¹ form¹ realizacji s¹:

– zadania polegaj¹ce na obserwacji otoczenia
wszystkimi zmys³ami np.

Co s³ychaæ pod kor¹ drzew?
Co widaæ wewn¹trz krokusa?
Poszukaj w lesie czegoœ miêkkiego, twardego,

g³adkiego oraz szorstkiego itd..
• opiekowaæ siê ogródkiem przed budynkiem

szko³y wraz z wychowawc¹ œwietlicy, dbaæ o to,
by nie le¿a³y w nim jakieœ œmieci, by nie ros³y
chwasty oraz przede wszystkim, by zasadzone
roœlinki budzi³y radoœæ wszystkich przechodniów,
w tym uczniów i nauczycieli SP1,

• uczestniczyæ w dzia³aniach kó³ zaintereso-
wañ o charakterze przyrodniczym,

– ko³o przyrodnicze dla klas VI, VII, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem akcji „Sprz¹tanie œwia-
ta” oraz zbiórka makulatury, baterii, zakrêtek i
elektroœmieci,

– Kubik m³odego przyrodnika dla klas I-III ze
zwróceniem uwagi na empatiê w stosunku do
zwierz¹t,

• uczestniczyæ w okazjonalnych akcjach, quizach,
konkursach, zabawach, wycieczkach i wyjœciach…

W œwiecie rzeczywistym, którego jesteœmy cz¹stk¹
warto uœwiadamiaæ uczniom nasz nies³ychany wp³yw
na równowagê jego elementów lub te¿ jej brak. Za-
chwianie bowiem tej równowagi mo¿e okazaæ siê
zgub¹ nie tylko dla poszczególnych gatunków fau-
ny i flory, ale przede wszystkim dla nas samych.

Aleksandra Figaszewska
– Szko³a Podstawowa Nr 1 Szczecin



13

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego
Stelmacha, nowa samorz¹dowa instytucja kul-
tury, ju¿ dzia³a. Wprawdzie jej futurystyczny
budynek, bry³¹ przypominaj¹cy statek, stanie
na szczeciñskiej £asztowni w 2020 roku, nie
jest to jednak przeszkod¹ do realizacji szere-
gu ciekawych projektów edukacyjnych. Pierw-
szy z nich ju¿ siê doby³. W przestrzeniach
Muzeum Narodowego, Muzeum Komunikacji
i Pa³acu M³odzie¿y, 24. i 25. kwietnia, m³o-
dzie¿ polska i niemiecka uczestniczy³a w pro-
jekcie edukacyjno-naukowym pn. Polsko-nie-
mieckie warsztaty edukacyjno-naukowe „Mia-
sto nauki”.

Przez dwa kwietniowe dni piêtnastolatkowie
ze szkó³ Europaschule Deutsch-Polnisches
Gymnasium z Loeknitz i Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Policach, rozwijali
wiedzê chemiczn¹, fizyczn¹ i umiejêtnoœci tech-
niczne. Interaktywne doœwiadczenia, pokazy i
warsztaty wprowadzi³y uczniów w zagadnienia
przysz³ego Centrum Nauki. W mieszanych pol-
sko-niemieckich grupach poznawali historiê wy-
nalazków, przeprowadzali doœwiadczenia nauko-
we z ciek³ym azotem, metanem i wodorem. Ka¿-
dy z uczestników wszed³ w rolê naukowca, wy-
posa¿ony w
rêkawice i
ma³y zestaw
laboratoryjny,
samodzielnie
lub w grupach
robi³ doœwiad-
czenia ter -
miczne, kon-
struowa³ eks-
ponaty de-
mons t ru j ¹ce
zjawiska i eks-
p e r y m e n t y
chemiczne i
fizyczne, do-
kona³ prezen-
tacji.

Interaktyw-
ne oprowa-

dzenia po wystawach z eksponatami muzeal-
nymi, technicznymi i naukowymi, m.in. pre-
zentuj¹cymi doœwiadczenia fizyczne, uczy³y
m³odzie¿ sztuki aktywnego zwiedzania wystaw.
Centrum Nauki postawi³o w projekcie na no-
watorskie metody edukacyjne, m.in. autorskie
pokazy edukacyjne, w ciekawej formie inte-
raktywnych spektakli naukowego „Szalonego
profesora” i naukowo-teatralnego „O dwóch
takich co skroplili azot” oraz edukacyjn¹ wy-
cieczkê naukow¹ po mieœcie z pokazem orga-
nowym w katedrze, z wyk³adem zasady dzia-
³ania instrumentu. Animatorzy edukacyjni
przeprowadzali oprowadzenia i warsztaty w no-
watorskich i autorskich formu³ach interaktyw-
nych zabaw, pokazów, teatralnego przedstawie-
nia edukacyjnego, np. pokazali jak kompono-
wac muzykê z wy³adowañ elektrycznych, jak
dzia³a kuchnia molekularna i jak dokonano
pierwszegow historii nauki skroplenia azotu.

Projekt podniós³ kompetencje m³odzie¿y,
sprzyja³ jej integracji i zbudowa³ transgranicz-
ne kontakty. „Miasto nauki” to pierwszy pro-
jekt edukacyjny realizowany przez Morskie
Centrum Nauki, rozpoczynaj¹cy sta³¹ wspó³pra-
cê z niemieckimi podmiotami edukacyjnymi.
Projekt by³ dofinansowany przez Uniê Euro-
pejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa
(Fundusz Ma³ych Projektów w ramach Progra-
mu Wspó³pracy Interreg V A Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w
Euroregionie Pomerania).

Szczecin
miastem m³odych

naukowców
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Wiosn¹ przyroda budzi siê
do ¿ycia, dni s¹ coraz d³u¿-
sze… Jak przygotowaæ siê do
obserwacji i podziwiania
piêkna natury? M³odym czy-
telnikom pomog¹ w tym cie-
kawe ksi¹¿ki, dziêki którym
naucz¹ siê m.in. rozpozna-
waæ sygna³y przyrody, rodza-
je i gatunki drzew a tak¿e
uwra¿liwi¹ na prawa zwierz¹t.

Piêknie zilustrowany in-
wentarz drzew zawiera opisy i wizerunki 57
drzew i krzewów z ró¿nych stron œwiata. Emma-
nuelle Tchoukriel, ilustratorka specjalizuj¹ca siê
w sporz¹dzaniu rycin naukowych, sportretowa-
³a roœliny z precyzj¹ i artyzmem godnymi przy-
rodników z minionych stuleci. Odtworzy³a syl-
wetki, liœcie i korê, czasem te¿ kwiaty i owoce
wybranych drzew i krzewów, a tak¿e zwierzêta
¿yj¹ce w ich bliskim otoczeniu. Czarne kontury
rysunków wykona³a rapidografem i tuszem chiñ-
skim. Do kolorowania u¿y³a akwareli, które na-
k³adane z ró¿n¹ intensywnoœci¹, wspaniale od-
daj¹ bogactwo odcieni i faktur spotykanych w
przyrodzie. Ka¿da rycina opatrzona jest polsk¹
i ³aciñsk¹ nazw¹ oraz kilkoma ciekawostkami
na temat drzewa czy krzewu. Ksi¹¿ka zachêca
do odnalezienia prezentowanych drzew w lasach,
parkach, ogrodach botanicznych czy arboretach.
To mo¿e byæ fascynuj¹ce zajêcie!

Polecam pozosta³e ksi¹¿ki z tej serii: „Ilustro-
wany inwentarz ptaków” oraz „Ilustrowany in-
wentarz zwierz¹t”.

Ilustrowany inwentarz drzew
tekst: Virginie Aladjidi,
ilustracje: Emmanuelle Tchoukriel
przek³ad: Katarzyna Skalska, Magdalena
Kamiñska-Maurugeon, Wydawnictwo Zakamarki

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

Zwierzokracja – bo
zwierzêta s¹ wa¿ne, bo
zwierzêta to nie rzeczy,
bo zwierzêta te¿ maj¹
swoje prawa! Tym w³a-
œnie tematom przygl¹da-
my siê z bliska dziêki
piêknie zaprojektowanej
ksi¹¿ce - staramy siê zro-
zumieæ pochodzenie i
znaczenie praw zwierz¹t
oraz pokazaæ sytuacje, w których ¿ycie dzieci
i zwierz¹t przenika siê.

„Zwierzokracja” sk³ada siê z 38 rozk³adówek
z kolorowymi, zabawnymi i pe³nymi emocji ilu-
stracjami w du¿ym formacie. Krótkie, przystêpne
teksty zawieraj¹ wiele informacji i ciekawostek.

Ksi¹¿ka w przyjazny sposób, zarówno w war-
stwie tekstowej, jak i ilustracyjnej opowiada o
przenikaniu siê œwiatów dzieci i zwierz¹t. Empa-
tia, wra¿liwoœæ, uwa¿noœæ - to Autorka chce prze-
kazaæ na kartach „Zwierzokracji”.

Kupuj¹c egzemplarz tej ksi¹¿ki, wesprzecie fi-
nansowo zwierzaki bêd¹ce pod opiek¹ Fundacji
Miêdzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierz¹t Viva!
i Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Autorka i ilustratorka Ola Woldañska-P³ociñ-
ska to ceniona postaæ w œwiecie polskich ksi¹¿ek
dla dzieci, która troszczy siê o los zwierz¹t.

Zwierzokracja
tekst i ilustracje, Ola Woldañska-P³ociñska,
Wydawnictwo: Papilon, 2018

Tomasz Samojlik znany i
ceniony autor komiksów
przyrodniczych dla dzieci,
stworzy³ jakiœ czas temu po-
staæ ¯ubra Pompika. ¯ubr
Pompik i jego ¿ubrza rodzi-
na zamieszkuj¹ puszczê Bia-
³owie¿y i na co dzieñ po-
znaj¹ leœn¹ rzeczywistoœæ i

regu³y rz¹dz¹ce œwiatem przyrody. Ciekawy œwiata,
przyjacielski i chêtny do pomocy Pompik szybko
zjednuje sobie mieszkañców lasu i poznaje ich zwy-
czaje. Zaskakuje trafnymi spostrze¿eniami, choæ cza-
sem zdarzaj¹ siê mu pomy³ki. Czêsto dostrzega to,
czego nie widz¹ doros³e ¿ubry... Dzieci wraz z Pom-
pikiem i jego siostr¹ Polink¹ dowiedz¹ siê, po co
zwierzêta gubi¹ sierœæ na wiosnê, dlaczego jesieni¹
liœcie spadaj¹ z drzew oraz co jedz¹ zim¹ mieszkañ-
cy lasu. Dodatkowo w serii "Wyprawy" ¿ubrza ro-
dzina wyrusza w podró¿, podczas której zwiedza
Parki Narodowe. Ka¿da z historii zawiera ciekawostki
o roœlinnoœci wybranego parku, rzekach, jeziorach i
zamieszkuj¹cych go zwierzêtach. W ka¿dym egzem-
plarzu jest te¿ podsumowanie zawartych w nim in-
formacji i dodatek specjalny w postaci mapy. Œwietna
seria dla maluchów i m³odszych uczniów szko³y
podstawowej.

¯ubr Pompik
tekst i ilustracje: Tomasz Samojlik, Wydawnic-

two Media Rodzina

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)
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Kot Mleczys³aw, g³ówny bohater kampanii
„Mamy kota na punkcie mleka” odwiedzi³ Szko-
³ê Podstawow¹ Nr 59 B. Krzywoustego w Szcze-
cinie, która zajê³a I miejsce w konkursie
„Mleczne urodziny kota Mleczys³awa” wygry-
waj¹c odwiedziny kota i wspólne œwiêtowanie
mlecznych urodzin.

16 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr
59 B. Krzywoustego w Szczecinie odby³a siê hucz-
na impreza urodzinowa i wspólne œwiêtowanie z
kotem Mleczys³awem, która cieszy³a siê ogrom-
nym zainteresowaniem. Uczniowie byli zachwy-
ceni bawi¹c siê i graj¹c wspólnie z ich ulubio-
nym bohaterem. Podczas urodzin odby³y siê licz-
ne, interesuj¹ce, a zarazem kreatywne i mleczne
konkursy, quizy, gry i zabawy. Mali uczestnicy
brali udzia³ w konkursach sprawdzaj¹cych swoj¹
wiedzê na temat mleka i produktów mlecznych.
Poradzili sobie rewelacyjnie ze wszystkimi zada-

niami, a na ka¿dego zwyciêzcê czeka³a mleczna
nagroda. Dodatkowo dzieci obdarowane zosta³y
upominkami programu kota Mleczys³awa.

Podczas imprezy nie zabrak³o mlecznych sma-
ko³yków i przek¹sek. Jak wiemy mleko krowie jest
pe³nowartoœciowym produktem od¿ywczym odpo-
wiednim dla osób w ka¿dym wieku, a zw³aszcza
dla dzieci. Zawiera ono nie tylko cenne dla orga-
nizmu witaminy A, D, E, K i z grupy B, ale tak¿e
jest znakomitym Ÿród³em pe³nowartoœciowego bia³-
ka, ³atwo przyswajalnego t³uszczu, laktozy, nie-

zbêdnych soli mineralnych tj.
wapñ fosfor, magnez, potas i
cynk. Wszystko to pozytyw-
nie wp³ywa na organizm i
jest istotne zw³aszcza w
przypadku zdrowia dzieci i
m³odzie¿y.

Dziêkujemy koordynato-
rowi projektu ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 59 B. Krzywo-
ustego w Szczecinie za za-
anga¿owanie i aktywny
udzia³ w kampanii „Mamy
kota na punkcie mleka”.

Kampania sfinansowana z
Funduszu Promocji Mleka.

•ród³o: Biuro kampanii
„Mamy kota na punkcie

mleka”

Wspólne œwiêtowanie Szko³y
Podstawowej Nr 59

im. Boles³awa Krzywoustego
w Szczecinie

z kotem Mleczys³awem
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

XXX „Kalmar” 2018
Jak ten czas leci…

„W ciszy czy w czasie burzy,
  Trzeba przy pracy œpiewaæ,
  Bo kiedy œpiewu nie ma,
  Neptun siê bêdzie gniewaæ"”..
Tradycyjnie, ju¿ po raz 30. – jak ten czas leci! –

w goœcinnych progach Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (by-
³ego ZSBO, gdzie wszystko siê zaczê³o), spotkali
siê w czwartek 22 bm. m³odzi mi³oœnicy morza i
¿agli, na XXX Wojewódzkim Przegl¹dzie Piosen-
ki ¯eglarskiej i Szantowej – „Kalmar'2018”. Nep-
tun naprawdê nie musia³ siê gniewaæ, bowiem i
wszyscy wykonawcy, i zaproszeni do jury goœcie,
i s³uchacze wspólnie „œpiewali przy pracy”, i do-
brze wspólnie siê bawili. Tym razem ten najstar-
szy nie tylko w Szczecinie ale i w kraju festiwal
szant, czyli ¿eglarskich pieœni pracy, a tak¿e coraz

bardziej popularnej piosenki morskiej i ¿eglarskiej
zgromadzi³ piêæ zespo³ów i 12 solistów, z oœmiu
zachodniopomorskich placówek oœwiatowych.
Szczecin reprezentowali gospodarze, oraz SP 51,
PSP G³êbokie, Gim. 9, ZS 8 i ZSO 4, a teren SP z
Trzebie¿y, i Zespó³ Szkó³ Morskich z Dar³owa.

Profesjonalne wrêcz jury punktowa³o rozœpiewa-
nych artystów w trzech kategoriach wiekowych: –
uczniowie klas 7. i uczniowie klas gimnazjalnych;
– uczniowie szkó³ œrednich; i soliœci. Wybór naj-
lepszych nie by³ ³atwy, ostatecznie I miejsca spo-
œród zespo³ów zajê³y „TRB” z SP w Trzebie¿y, i
„¯eglarki” z ZSO 4, a z solistów Julia z Gim. 9,
oraz Agata, tak¿e z ZSO 4. By³y te¿ wyró¿nienia
zespo³owe, dla „Siódemek” z PSP G³êbokie, i dla
„Harpunnika” gospodarzy, a z solistów dla Basi z
PSP G³êbokie, i Julii z ZSM z Dar³owa. Dla wszyst-
kich by³y atrakcyjne upominki, nagrody i roczni-
cowy tort, dziêki staraniom gospodarzy, przy wspar-
ciu sponsorów, a wszystko teraz w ramach Szcze-
ciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej.

„Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht…” – wiado-
mo, w ZCEMiP. Do zobaczenia i us³yszenia za rok…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Sedler
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Konkurs „Wiedzy morskiej”
Pierwszy etap konkursu odby³ siê 23 marca 2018

w Pa³acu M³odzie¿y. Do konkursu zg³oszonych
zosta³o 16 placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych
w ramach SKEM. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê z
piêciu zawodników. W sumie do konkursu przy-
st¹pi³o 90 osób.

Szko³y podstawowe klas I-III pisa³y test sk³a-
daj¹cy siê z 20 pytañ. Pozostali zmierzyli siê z
testem sk³adaj¹cym siê z 30 pytañ. Dodatkowy
kategoria wiekowa 15-19 lat musia³a wykazaæ siê
umiejêtnoœci¹ „bicia szklanek”, nadawania œró-
dl¹dowych sygna³ów dŸwiêkowych, wi¹zania wê-
z³ów ¿eglarskich, znajomoœci¹ bander pañstw eu-
ropejskich le¿¹cych nad morzem oraz znajomo-
œci¹ latarni morskich polskiego wybrze¿a.

Szko³y podstawowe po napisaniu testu  wziê³y
udzia³ w zabawach i grach integracyjnych. Wy-
niki konkursowe po I etapie:

• w kategorii szkó³ podstawowych klas I-III:
I  miejsce zajê³a SP 68 – opiekun Jolanta Pin-

kowska,
II miejsce SP 68 – opiekun Marzena Ostrowska,
III miejsce SP 5 – opiekun El¿bieta Rajewska,
• w kategorii szkó³ podstawowych klas IV-VII:
I miejsce  SP 1 – opiekun Renata Kaczkowska,
II miejsce SP 5 – opiekun El¿bieta Rajewska,
III miejsce SP 56 – opiekun Dariusz Bilski,
• W kategorii wiekowej 15-19 lat:
I miejsce ZSEE/TME – opiekunowie Anna Ki-

sielewska i Ireneusz Spychalski oraz ZSO4 GM
14 – opiekun Marek Bry³a,

II miejsce ZCEM i P – opiekunowie Dorota Œli-
wiñska i Daniel Mas³owski,

III miejsce TTC – opiekun Izabela Poppe-Iwanow.
Indywidualnie w kategorii klas I-III najlepiej

wypad³ Jakub Kenig z SP 5, w kategorii klas IV -
VII Karol Wawryniuk z SP 1, w kategorii wieko-
wej 15-19 lat Albert Huderewicz ZSEE/TME.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Do zoba-
czenia na wodzie.

Jolanta Ga³êzowska
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Nagrody ¯eglarskie Szczecina
2017 rozdane!!!

Najlepsi i nasi „na pudle” w Starej RzeŸni!
To by³ dawno zapowiadany i oczekiwany uro-

czysty wieczór w Starej RzeŸni – druga edycja miej-
skiej i œrodowiskowej  specjalnej Gali ¯eglarskiej,
podczas której zosta³y og³oszone i wrêczone Miê-
dzynarodowe Nagrody ¯eglarskie Szczecina za se-
zon 2017 roku, za najwa¿niejsze osi¹gniêcia i wy-
czyny zachodniopomorskich ¿eglarzy. Tym razem
decyzj¹ Kapitu³y i Prezydenta Miasta przyznane
zosta³y nagrody w dziewiêciu kategoriach, z czego
siedem ufundowa³o Miasto Szczecin, a dwie – za
rejs Roku 2017 i dla ¯eglarza Roku 2017 – Zarz¹d
Zachodniopomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku
¯eglarskiego, wrêcza³ je wiêc Prezes ZOZ¯ Zbigniew
Zalewski (na zdjêciach). Nagrodê g³ówn¹ im. kpt.
Ludomira M¹czki – za wiernoœæ idei swobodnego
¿eglowania - otrzyma³ kapitan-senior Henryk Wi-
dera, wraz z czekiem na 10 tys. z³; niezwykle wzru-
szony 88-letni laureat zapowiedzia³, ¿e nadal nie
rezygnuje z ¿eglowania, a po stracie ukochanego
„Gawota” ma zamiar jeszcze ¿eglowaæ na wios³o-
wo-¿aglowym katamaranie, który ju¿ zaprojektowa³
i bêdzie dla niego budowa³ kapitan Zbigniew Zbroja
(na zdjêciu). Dodam tylko, ¿e wœród pozosta³ych
nagród trzy nawi¹zywa³y te¿ do naszego Szczeciñ-
skiego Programu Edukacji Morskiej i ¯eglarskiej,
realizowanego przez Pa³ac M³odzie¿y, a odebrali je
Wies³aw Seidler, Piotr Owczarski i Jolanta Szymañ-
ska, dyrektor PP 65 „Zatoczka”.

Oficjalna relacja z Gali ¯eglarskiej 2018:
Sobotniego wieczora  – 24 marca 2018 – pod-

czas Gali ¯eglarskiej, po raz drugi zosta³y przy-
znane Miêdzynarodowe Nagrody ¯eglarskie
Szczecina. Nagrodê g³ówn¹ im. kpt. Ludomira
M¹czki – za wiernoœæ idei swobodnego ¿eglowa-
nia otrzyma³ Henryk Widera. Nagrody zosta³y
wrêczone w dziewiêciu kategoriach. Prezydent
Miasta w porozumieniu z kapitu³¹ nagród wybra³
laureatów spoœród 25 nominowanych.

– Nagrody ̄ eglarskie Szczecina i dzisiejsza gala
to wydarzenie, które wpisuje siê w morskoœæ na-
szego miasta. Sam fakt integracji œrodowiska,
mo¿liwoœæ bycia ze sob¹ i dzielenia siê z innymi
mi³ymi chwilami jest doskona³ym powodem, ¿eby
œwiêtowaæ. – mówi³ podczas sobotniej gali Za-
stêpca Prezydenta Daniel Wacinkiewicz. – My-
œlê, ¿e powinniœmy dla budowania kultury mor-
skiej k³aœæ nacisk w³aœnie na tego typu przedsiê-
wziêcia. One pokazuj¹, jak istotnym elementem
naszego miasta s¹ ludzie tworz¹cy kulturê morsk¹.

 Laureaci Miêdzynarodowych Nagród ̄ eglar-
skich Szczecina za 2017:

1. Nagroda im. kpt. Ludomira M¹czki  (na-
groda g³ówna – statuetka i czek na 10 tys. z³)

Laureat: j,kpt. Henryk Widera – za wiernoœæ
idei swobodnego ¿eglowania i ¿eglowanie za ho-
ryzont, ku s³oñcu.

2. Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka  (nagro-
dy 2-9 – statuetki)

Laureat: j.kpt. W³odzimierz Byliñski – za rejs ze
Szczecina do Grecji, po spe³nienie swoich marzeñ.

3. ¯eglarz Roku
Laureat: j.kpt. Adam Lisiecki  – ¿eglarzowi,

który ¿egluje przez ponad pó³ wieku, zdobywa-
j¹c laury regatowych zwyciêstw.

4. Regatowiec Roku – Nagroda im. kpt. Kazi-
mierza Kuby Jaworskiego

Laureatki: Agnieszka Skrzypulec i Irmina
Mrózek-Gliszczyñska – zdobywczyniom z³ote-
go medalu Mistrzostw Œwiata w Salonikach w
klasie 470.

5. Popularyzator ¯eglarstwa - Nagroda im.
kpt. Kazimierza Haski

Laureat: Wies³aw Seidler – za pasjê w popula-
ryzacji ¿eglarstwa w Szczecinie i regionie zachod-
niopomorskim.

6. Nagroda kota Umbriagi
Laureat: Przedszkole Publiczne nr 65 (dyrek-

tor Jolanta Szymañska) – za krzewienie ¿eglar-
stwa i spraw morza wœród najm³odszych szczeci-
nian, oraz wskazywanie  im drogi ku morzu.
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7. Nagroda Kulturalna ̄ eglarskiego Szczecina
Laureat: Piotr Owczarski – za trud w³o¿ony w

przygotowanie i wydanie „Leksykonu ¿eglarstwa
i sportów wodnych Pomorza Zachodniego” i ura-
towanie od niepamiêci dorobku regionalnych
¿eglarzy, wioœlarzy i kajakarzy.

8. Wydarzenie ¯eglarskie
Laureat: Miasto Szczecin  – za organizacjê fi-

na³u regat The Tall Ships Races 2017, najwiêk-
szej imprezy ¿eglarskiej na Pomorzu Zachodnim
i w Polsce.

9. ¯eglarska Nagroda Specjalna
Laureatka: Izabela Jarz¹bek  – za bezintere-

sown¹ pomoc udzielon¹ u wybrze¿y Francji Hen-
rykowi Widerze – rozbitkowi wyrzuconemu przez
morze na brzeg, i za serce okazane temu ¿egla-
rzowi.

Laureaci nagród otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my oraz okolicznoœciowe statuetki. Prócz tego lau-
reat nagrody im. kpt. Ludomira M¹czki otrzyma³
czek na 10.000 z³, oraz „atrybuty” Ludomira M¹cz-
ki (butelkê chilijskiego czerwonego wina, czo-
snek i yerba mate), a jego nazwisko znajdzie siê
w szczeciñskiej Alei ¯eglarzy na nadodrzañskich
bulwarach.

–  Jestem wdziêczny za wyró¿nienie, ale przede
wszystkim chcia³em podziêkowaæ kapitule nagród
za zaproszenie i uhonorowanie mojego opiekuna
podczas trudnych i dramatycznych dni, gdy mój
jacht zaton¹³, pani Izabeli Jarz¹bek.

– mówi³ podczas gali Henryk Widera, laureat
nagrody im. kpt. Ludomira M¹czki. – Pomimo
wieku, wielu lat, które mam, tego starego wilka
wci¹¿ ci¹gnie do morza…

Sobotnie spotkanie w Starej RzeŸni by³o
okazj¹ do integracji œrodowiska ¿eglarskiego.
Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê ¿eglarze,
cz³onkowie klubów, osoby zwi¹zane z bran¿¹
morsk¹, przedstawiciele przedsiêbiorstw prywat-
nych i publicznych, samorz¹dowcy. Po czêœci
oficjalnej wydarzenia i wrêczeniu wyró¿nieñ
przyszed³ czas na wystêp chóru Akademii Mor-
skiej i zespo³u IGA'cki Band. Podczas gali
otwarta zosta³a tak¿e wystawa fotograficzna The
Tall Ships Races autorstwa cz³onków i sympa-
tyków Szczeciñskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Spotkanie zakoñczy³a krótka prezen-
tacja nt. ubieg³orocznego zlotu ¿aglowców i
projekcja filmu TeamBAKISTA.

Organizatorami wydarzenia byli Urz¹d Miasta
Szczecin, Szczeciñska Agencja Artystyczna i
¯egluga Szczeciñska Turystyka Wydarzenia.  Za-
interesowanych kolejn¹ edycj¹ Nagród ¯eglar-
skich Szczecina zapraszamy do œledzenia strony
internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

Relacja: Tomasz Owsik-Koz³owski
– rzecznik prasowy miasta ds. ¿eglarstwa

 i turystyki
    Zdjêcia: Wies³aw Seidler, Tomasz Owsik-

Koz³owski, Tomasz Seidler
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Po¿egluj¹ z Gdyni dla Niepodleg³ej
Na Ba³tyk i w œwiat –

dla uczczenia 100-lecia RP
 Piêæ rej-

sów, dalekie
morza i trasy,
n i e zw y k ³ e
przygody, a
wszystko dla
u c z c z e n i a
100-lecia od-
z y s k a n i a
przez Polskê
niepodleg³o-
œci. Z okazji
tej wa¿nej
rocznicy reali-
zowane s¹ ju¿
albo planowane ró¿ne pañstwowe i lokalne uro-
czystoœci i przedsiêwziêcia, w czym nie zabraknie
tak¿e ¿eglarzy polskich i polonijnych. Pod has³em
POLSKA100 przygotowywane s¹ w³aœnie bli¿sze i
dalsze morskie wyprawy, tak¿e ze Szczecina, a ju¿
w maju br. z Gdyni wystartuj¹ trzy z nich: wypra-
wa „Œladami Bia³o-Czerwonej”, rejs „Do granic
Niepodleg³ej”,  i Rejs Niepodleg³oœci; z kolei w
czerwcu do Gdyni i Ko³obrzegu zawitaj¹ uczestni-
cy „Sail for Independence”.  Na prze³omie czerw-
ca i lipca do³¹czy do rocznicowych rejsów „Gene-
ra³ Zaruski”, na Morzu Pó³nocnym, a na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia planowany jest w Gdyni  "Zlot
100", czyli spotkanie ¿eglarzy krajowych i polo-
nijnych, organizowane przez Polskie Bractwo
Wybrze¿a. Przypomnê, ¿e na pok³adzie „Daru M³o-
dzie¿y”, w wokó³ziemskim Rejsie Niepodleg³oœci,
bêd¹ równie¿ studenci i uczniowie ze Szczecina.
Trwaj¹ te¿ jeszcze nabory chêtnych do udzia³u w
niektórych z tych rejsów,  o czym zreszt¹ pisa³em
ju¿ na stronach ZOZ¯
(www.zozz.com.pl), a tak¿e
w „Dialogach”. Poni¿ej uak-
tualnione informacje, dla
opiekunów i starszych
uczniów z naszych Szkol-
nych Kó³ Edukacji Morskiej.

Rejs „Œladami Bia³o-
Czerwonej 2018”

Seriê rocznicowych rejsów
organizowanych m.in. przez
PoZZ otworzy wyprawa „Œla-
dami Bia³o-Czerwonej
2018”, na dwóch jachtach –
„Allie” i „Tornado”. Wyrusz¹

z Gdyni 6 maja,  spêdz¹ na Ba³tyku i Atlantyku
piêæ miesiêcy, po Grenlandiê i Casablankê, ró¿ny-
mi trasami, by po 160 dniach wróciæ 12 paŸdzierni-
ka do Gdyni. Rejs ma charakter otwarty, bêdzie
podzielony na etapy tak, ¿eby jak najwiêcej osób
mia³o szansê wzi¹æ w nim udzia³. Zapraszaj¹ wszyst-
kich chêtnych, którzy ukoñczyli 18 lat. Nie trzeba
mieæ doœwiadczenia ¿eglarskiego, wystarczy kochaæ
morze i byæ gotowym na wielk¹ przygodê. Zapisy
ca³y czas trwaj¹. Zg³osiæ mo¿na siê za poœrednic-
twem formularza na stronie rsbc.pl. S¹ tam tak¿e
informacje o wolnych miejscach i kosztach.

Edukacyjny rejs „Do granic Niepodleg³ej”
Kilka dni póŸniej z Gdyni wyp³ynie „Zawisza

Czarny”, w trzydniowy rejs edukacyjny „Do gra-
nic Niepodleg³ej”. Poza sta³¹ za³og¹ na pok³a-
dzie bêdzie tak¿e 18 uczniów z pomorskich szkó³,
laureatów III Pomorskiego Konkursu o Tytu³ Mi-
strza Nawigacji (…). Organizatorami projektu i
rejsu s¹ PoZ¯ i Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Pomorskiego. Dodam, ¿e w tegorocznym pla-
nie ba³tyckich rejsów ¿aglowca jest te¿ kilka za-
winiêæ do Œwinoujœcia.

„Dar M³odzie¿y” – wokó³ziemski Rejs Nie-
podleg³oœci

Ju¿ 20 maja 2018 roku rozpocznie siê najwiêk-
sza i najd³u¿sza morska wyprawa organizowana
dla uczczenia stulecia polskiej niepodleg³oœci –
Rejs Niepodleg³oœci. Tego dnia „Dar M³odzie-
¿y” wyp³ynie z Gdyni, ¿eby okr¹¿yæ glob. Jego
punktem kulminacyjnym bêdzie udzia³ ¿aglow-
ca i jego za³ogi w 34. Œwiatowych Dniach M³o-
dzie¿y w Panamie w styczniu 2019 roku. Nasz
„Morski Ambasador RP”, wed³ug za³o¿eñ, powró-
ci do Gdyni dopiero w marcu 2019 roku. Rejs to
ogromne wyzwanie, statek spêdzi w morzu 10
miesiêcy i przep³ynie w tym czasie 33 tysi¹ce
mil morskich, niestety nie ma w planie rejsu wi-
zyty w Szczecinie(…)
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Na pok³adzie bêdzie sta³a za³oga ¿aglowca i

studenci z obu Akademii Morskich – z Gdyni i
Szczecina, i s³uchacze œrednich szkó³ morskich.
Oprócz nich – z podmianami na trasie – bêdzie
te¿ 400 m³odych ludzi z ca³ego kraju, laure-
atów wczeœniejszego specjalnego konkursu.
Bêd¹ oni pe³niæ rolê M³odych Ambasadorów,
by reprezentowaæ nasz kraj i opowiadaæ o kul-
turze i historii Polski, podczas wizyt w poszcze-
gólnych portach. Wœród szczêœliwych wybrañ-
ców s¹ tak¿e inni m³odzi ludzie ze Szczecina i
naszego województwa, jak m.in. Bogna Sayna
i B³a¿ej Giermakowski, a tak¿e  pi¹tka uczniów
ZCEMiP – Ola, Adrianna, Przemek, Damian i
Rus³an, i trójka  z ZSE-E – Piotr, Patryk i Ma-
teusz. Byæ mo¿e s¹ te¿ jeszcze inni  uczestnicy
i laureaci naszego Szczeciñskiego Programu
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej?

Zanim jednak „Dar M³odzie¿y” pop³ynie w
wielki rejs, to najpierw  przeszed³ kompleksowy
remont i 17 marca wyruszy³ na Maderê, ze stu-
dentami Hogere ZeevaartSchool z Antwerpii, któ-
rzy od 10 lat odbywaj¹ na nim miesiêczne prak-
tyki morskie. Do Gdyni wróci pod koniec kwiet-
nia i wtedy zaczn¹ siê szkolenia dla uczestników
Rejsu Niepodleg³oœci.

„Sail for Independence”
To miêdzynarodowy rejs, na którym spotkaj¹

siê m³odzi ludzie z krajów regionu ba³tyckiego,
z Litwy, £otwy, Estonii i Polski. Wszystkie te
pañstwa – razem z nami – œwiêtuj¹ w tym roku
100-lecie niepodleg³oœci, dlatego ¿eglarze zde-
cydowali siê zorganizowaæ wspólny rejs. Ka¿dy
kraj reprezentowaæ bêdzie piêciu m³odych ¿egla-
rzy, którzy nie przekroczyli 30 roku ¿ycia. Rejs
ma pomóc w integracji mieszkañców naszego re-
gionu i umo¿liwiæ nawi¹zanie miêdzynarodo-
wych przyjaŸni. Pop³yn¹ na dwóch jachtach – s/
y „Brabander” i s/y „Odiseja”, planowana trasa:
K³ajpeda-Gdañsk-Ko³obrzeg-K³ajpeda-Gdañsk, w

terminie 7-18 czerwca 2018 r. Informacje na
www.Sail4Independence

„Genera³ Zaruski” i POLSKA100
Jest to kolejna wyj¹tkowa rocznicowa propo-

zycja dla uczniów szkó³ œrednich oraz studentów.
Jeszcze trwa rekrutacja do czwartej edycji „Gdañ-
skiej Szko³y pod ¯aglami”, czyli atrakcyjnego
atlantyckiego rejsu na ¿aglowcu „Genera³ Zaru-
ski”, w terminie od 25 czerwca do 12 lipca br. Na
pok³adzie bêdzie m.in. 16 szczêœliwców, którzy
pomyœlnie przejd¹ konkursow¹ rekrutacjê. Zg³o-
szenia mo¿na wysy³aæ do 11 maja, regulamin na
stronie zaruski.pl.  Laureaci wyrusz¹ w rejs z Ros-
tocku i dalej do Kopenhagi, by zakoñczyæ przy-
godê w angielskim Sunderland, sk¹d najpiêkniej-
sze ¿aglowce œwiata, w tym polskie, wystartuj¹
do regat TTSR'2018.

 „ZLOT 100” w Gdyni
¯eglarze polscy z zagranicy postanowili spo-

tkaæ siê z ¿eglarzami w kraju w Roku Niepod-
leg³oœci 2018, a Polskie Bractwo Wybrze¿a pod-
jê³o tê inicjatywê. Spotkanie to – jako „ZLOT
100” – odbêdzie siê na prze³omie sierpnia i
wrzeœnie, z centraln¹ uroczystoœci¹ 31 sierpnia
w Gdyni, w nawi¹zaniu do pierwszego nieza-
pomnianego polskiego rejsu dooko³a œwiata
W³adys³awa Wagnera, na jego „Zjawach”. Pod-
czas kilkudniowego spotkania planowane s¹
tak¿e wejœcia zg³oszonych jachtów do Pucka i
Jastarni, na Hel, oraz do Górek Zachodnich, z
ewentualnym prologiem na Bornholmie. Zg³o-
szenia udzia³u w Zlocie 100 na adres j_kna-
be@mail.com oraz tomek@borda.pl. Ka¿dy z
uczestników przybywa na w³asny koszt, a Bra-
cia Wybrze¿a - zgodnie z celami statutowymi
Bractwa - pracuj¹ spo³ecznie przy organizacji
Zlotu (…). Miejmy nadziejê, ¿e w Zlocie nie
zabraknie Szczeciñskiej Messy Bractwa Wy-
brze¿a, oraz jachtów i ¿eglarzy szczeciñskich i
zachodniopomorskich?

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Pierwsze Regaty

Wiosenne
za nami!

To by³y dwa dni pe³ne emo-
cji, morderczej walki i ogrom-
nej dawki sportowej rywaliza-
cji. W pierwszych Regatach
Wiosennych wystartowa³o 56
zawodników z Goleniowa, Ko-
szalina, Mrze¿yna i Szczeci-
na, którzy zmierzyli siê ze
sob¹ w szeœciu wyœcigach. Mi-
³oœnicy wody rywalizowali ze
sob¹ na Jeziorze D¹bie. Pogo-
da ich nie rozpieszcza³a.
Pierwszego dnia zmagali siê z
sinym wiatrem, zaœ drugiego
œwieci³o s³oñce i rywalizowa-
li przy s³abym wietrze. Rega-
ty Wiosenne zosta³y rozegra-
ne w klasach Optimist, Laser
(4,7, Radial, Standard), 505
oraz Techno.

W klasie Optimist grupie A
zwyciê¿yli Joanna Cymerman
i Jeremi D¹browski z UKS Ba-
nim Goleniów, zaœ w grupie
B Adrian Majdosz z UKS Bar-
nim Goleniów i Patrycja Chi-
n iewicz z MUK¯ Ba³ tyk
Mielno. W klasie Laser 4,7
zwyciê¿yli Filip Mi³oszewski
z UKS Barnim Goleniów i Ka-
tarzyna Mi³oœ z Centrum
¯eglarskiego, natomiast w
Laser Radial zwyciêzcy to
Maksymilian Cymerman z
UKS Barnim Goleniów i Ka-
ta rzyna Kró l  z  Cen t rum
¯eglarskiego. W klasie Laser
standard pokona³ wszystkich
Micha³ Maciaszczyk ze Szcze-
cina, zaœ Deska z ¿aglem na-
le¿a³a do Jakuba Gu¿leckie-
go z Centrum ¯eglarskiego.

Organizatorem Regat Wio-
sennych by³o Centrum ¯eglar-
skie i Zespó³ Szkó³ Nr 5 w
Szczecinie.

 Mateusz Lipka
– rzecznik prasowy, Centrum

¯eglarskie
Zdjêcia: Tomasz Seidler
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Kaczki rozdane

Nasz kolega nagrodzony!
To, ¿e zosta³em wyró¿niony, to zaskocze-

nie by³o podwójne: by³em mocno skrêpo-
wany, wolê pisaæ, byæ „po drugiej stronie”,
ni¿ pod obstrza³em kamer i reflektorów. Na
pewno jest to wyj¹tkowa sytuacja i wypada
tylko siê cieszyæ – powiedzia³ Wojciech Pa-
rada podczas Gali Dziennikarskiej 2017
czyli  fina³u konkursu Dziennikarz Roku
2017. Odby³a siê 13 kwietnia  w Studio S1
Polskiego Radia Szczecin S.A. To 27. edy-
cja konkursu dziennikarskiego zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej "Pomorze Za-
chodnie" przy wspó³pracy Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.

Przez kilka tygodni, od stycznia do po³o-
wy marca, redakcje lokalnych i regionalnych
mediów (prasa, telewizja, radio oraz portale
internetowe) zg³asza³y swoich kandydatów do
nagród za ubieg³y rok. Kapitu³a konkursu w
sk³adzie: Anna Kolmer (Polskie Radio S.A.,
przewodnicz¹ca SDRP), Marek Osajda  (Kie-
rownik Dzia³u Informacji „Kuriera Szczeciñ-
skiego”), Beata Miko³ajewska - Wieczorek
(Sekretarz Programowy TVP 3 Szczecin, Iwo-
na Poczopko (SDRP)  i Helena Kwiatkowska
(wiceprzewodnicz¹ca SDRP, sekretarz konkur-

su), po burzliwych obradach (rozpatrywano
21 kandydatur), przyzna³a nagrody i jedno
wyró¿nienie w poszczególnych kategoriach
konkursowych:

– Dziennikarz Roku 2017 – Wojciech Parada
– „Kurier Szczeciñski”,

– Nagroda Specjalna im. Red. B. Czu-
basiewicza 2017 – Wies³aw Seidler (dzien-
nikarz niezale¿ny),

– Debiut Roku 2017 – Jacek Gonera (TVP 3),
wyró¿nienie - Wojciech Zagaj   (Polskie Radio
Szczecin S.A.),

– Nagroda Dziennikarzy – dr n. med. Andrzej
Ossowski wraz zespo³em Polskiej Bazy Gene-
tycznej Ofiar Totalitaryzmów,

– „Super Kaczka” – Marek Czasnojæ (fotore-
porter niezale¿ny).

Laureaci zostali uhonorowanie ciê¿kimi, ale
piêknymi statuetkami z³otych i srebrnych kaczek,
certyfikatami drukowanymi na czerpanym papie-
rze oraz nagrodami rzeczowymi.  Gala Dzienni-
karska  odby³a siê dziêki sponsorom, od lat wspie-
raj¹cym g³ównego organizatora czyli SDRP „Po-
morze Zachodnie”.

                                       Gratulujemy
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Rozstrzygniêcie konkursu

„List w butelce”!
13 kwietnia 2018 roku w auli Centrum Kszta³cenia

Sportowego przy ulicy Rydla 49 w Szczecinie odby³o
siê uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Kon-
kursu Literacko-Plastycznego „List w butelce” pod
patronatem Pracowni Edukacji Morskiej Pa³acu M³o-
dzie¿y, Centrum ̄ eglarskiego w Szczecinie oraz Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs odby³ siê w ramach realizacji Szczeciñ-
skiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej
„Morze przygody – z wiatrem ¿aglach” pod patro-
natem Urzêdu Miasta Szczecin. Oprócz laureatów i
ich opiekunów, goœciliœmy przedstawicieli patronów
konkursu – Przyjació³ Szko³y – dziêki którym z CKS
z powodzeniem realizowana jest edukacja morska.
Centrum ¯eglarskie reprezentowa³ kapitan „Daru
Szczecina” Jerzy Szwoch. W imieniu WOPR Woj.
Zachodniopomorskiego goœci³a w CKS Maria Adam-
czyk, a Pracowniê Edukacji Morskiej w Pa³acu M³o-
dzie¿y reprezentowa³a pani Jolanta Ga³êzowska. Uro-
czystoœæ zaszczyci³ tak¿e swoj¹ obecnoœci¹ prawdzi-
wy „wilk morski”, kapitan ¿. w. Wiktor Czapp –
honorowy przewodnicz¹cy Szczeciñskiego Klubu Ka-
pitanów ¯eglugi Wielkiej. Kapitan w towarzystwie
dyrektora CKS, Macieja Parobczego dokona³ otwar-
cia uroczystoœci tradycyjnym „biciem szklanek” za-
bytkowym dzwonem z norweskiego ¿aglowca „Jo-
hannes”. Wyjaœni³ tak¿e zebranym, ¿e wysy³anie li-
stów w butelce jest dawnym zwyczajem marynarskim,
a dziœ czêsto powtarza siê ten rytua³ przy okazji „wo-
dowania ksi¹¿ki” zwi¹zanej z morzem.

Zadaniem uczestników konkursu by³o napisa-
nie listu na temat morskiej przygody i w³o¿enie
go do specjalnie ozdobionej butelki. Jury konkur-
su z³o¿one z nauczycieli CKS oraz patronów kon-
kursu ocenia³o m. in. samodzielnoœæ, estetykê,
zgodnoœæ z tematem i oryginalnoœæ pracy. W ten
sposób konkurs nawi¹zywa³ do organizowanych
wczeœniej w CKS „Morskich opowieœci” dla gim-
nazjalistów i starszych klas szkó³ podstawowych.

Og³oszenie wyników poprzedzi³ wystêp uczniów
klasy 3a ze Sportowej Szko³y Podstawowej Nr 2
oraz maluszków z grupy „Muszelki” Przedszkola
„Szmaragdowego”. Po czêœci artystycznej goœcie w
towarzystwie dyrektora CKS wrêczyli nagrody przy-
gotowane przez patronów oraz dyplomy. Imprezê
przygotowa³a i prowadzi³a nauczycielka SSP Nr 2
Marta Piechowicz z pomoc¹ El¿biety Rudzkiej oraz
Beaty KuŸmy-Falêcikowskiej.

Gratulujemy laureatom i wyró¿nionym
uczniom! Zapraszamy za rok!

Wyniki konkursu:
– klasy pierwsze
1. Karolina Smu³ka – Szko³a Podstawowa Nr 28

(opiekun: Mariola Skarbiesz)
– klasy drugie
1. Olimpia Koz³owska – Publiczna Szko³a Pod-

stawowa Specjalna Nr 52 (opiekun Beata Flis)
2. Barbara Koler – Szko³a Podstawowa Nr 28

(opiekun Ma³gorzata Ró¿)
3. Tomasz Borowiak – Szko³a Podstawowa Nr 28

(opiekun Ma³gorzata Ró¿)
– klasy trzecie
1. Wiktoria ̄ emojdzin – Sportowa Szko³a Pod-

stawowa Nr 2 (opiekun Marta Piechowicz)
2. Karolina Majewska – Publiczna Szko³a Pod-

stawowa Specjalna Nr 52 (opiekun Ma³gorzata
Gamzatow)

3. Mi³osz Salbert – Szko³a Podstawowa Nr 28
(opiekun Aneta Stawicka)

Tekst i zdjêcia: El¿bieta Rudzka
– Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

A Teraz My

Pa³ac M³odzie¿y PCE
Moc kolorów, tañca i muzyki
– XVIII Prezentacje Taneczne



26

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

A Teraz My

Pa³ac M³odzie¿y PCE
Moc kolorów, tañca i muzyki
– XVIII Prezentacje Taneczne
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