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Zdjêcia: Iwona Sarnicka

A Teraz My

Moc kolorów i muzyki,
czyli

XVIII Prezentacje
Taneczne

na scenie!
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Zwracamy siê do Pañstwa z
proœb¹ o aktywne wspó³tworze-
nie almanachu, który chcemy
wydaæ z okazji 70-lecia istnie-
nia naszej placówki.  G³ówne
uroczystoœci  tego piêknego ju-
bileuszu planowane s¹ co praw-
da w 2020 roku, ale ju¿ teraz
przystêpujemy do zbierania
wspomnieñ dotycz¹cych uczest-
nictwa w ¿yciu Pa³acu. Chcemy
upamiêtniæ ludzi i zdarzenia,
pokazuj¹c jak wielk¹ rodzinê
tworzymy.

Jeœli:
• Braliœcie Pañstwo udzia³ w

zajêciach prowadzonych przez
naszych nauczycieli i chcieliby-
œcie odœwie¿yæ ten czas, przelej-
cie na papier wspomnienia i wy-
œlijcie nam – poczt¹ lub e ma-
ilem. Proszê zaznaczyæ kiedy (w
jakich latach) to by³o i co naj-
bardziej utrwali³o siê w pamiêci
(mo¿e nazwiska kolegów lub na-
uczycieli?). Jak zaowocowa³a
przygoda z Pa³acem póŸniej i czy
zainteresowania kontynuowane

* Jak archipelagi
   na oceanie... ....................... 4-7
* Moje miasto Szczecin ..... 8-9
* Szczecin to nasza
   ma³a Ojczyzna ................. 10
* Konkurs „Ekowodni” ..... 11
* Szczecin i okolice –
   znam ich tajemnice ......... 12-13
* Ucz¹c o Szczecinie ........... 14
* Szczecin moje miasto ...... 15-17

* Podziemne trasy
  Szczecina .............................  18-19
* Relaks z ksi¹¿k¹ ...............  20
* CUD (6) .................................  21
* Konkurs
  „O Z³ot¹ Metaforê” ............  22
* „Fantastyczny Szczecin”.. 23
* Z wiatrem w ¿aglach .......  24-35

70 lat Pa³acu M³odzie¿y – PCE w Szczecinie

Drodzy
uczestnicy
¿ycia
Pa³acowego

by³y w doros³ym ju¿ ¿yciu? Jeœli
do³¹czycie dodatkowo zdjêcia (lub
ich skany) bêdzie wspaniale!

• Pracowaliœcie w Pa³acu M³o-
dzie¿y i chcielibyœcie podzieliæ
siê swoimi wspomnieniami tak¿e
zapraszamy – chwytajcie za pióro
lub komputer.

Na  Pañstwa wspomnienia cze-
kamy do 15 czerwca br. pod ad-
resem e mailowym:

portal@palac.szczecin.pl
lub adresem pocztowym:
Pa³ac M³odzie¿y- PCE
70-327 Szczecin
Al. Piastów 7
Z dopiskiem na kopercie
„Jubileusz”
Wspomnienia mo¿na te¿
osobiœcie dostarczyæ
do sekretariatu przy. Al. Piastów 7
Dziêkujemy!

Zdjêcie: archiwum placówki – lata 50-te

Œwi¹t rodzinnych i spokojnych,
zrozumienia , by móc godnie ¿yæ
wszystkim naszym Nauczycielom
                                ¿ycz¹
                             „Dialogi”
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Mogê œmia³o po-
wiedzieæ, ¿e Szczecin
zafascynowa³ mnie
od pierwszego mo-
mentu. A to co na po-
cz¹tku wyda³o mi siê
niesamowite, to roz-
miar tego miasta.

Gdy pierwszy raz
doje¿d¿a³em poci¹-
giem i zobaczy³em wtedy jeszcze nazwê Star-
gard Szczeciñski, pomyœla³em, ¿e to ju¿ tu¿ tu¿...
A póŸniej jeszcze jedziemy... jedziemy... lasy...
lasy... Szczecin Zdunowo... lasy... Szczecin D¹-
bie... no to chyba ju¿ za chwilê, ale póŸniej zno-
wu lasy... rzeka... lasy... Szczecin Port Central-
ny... rzeka i znowu rzeka... I wreszcie ponad go-
dzinê póŸniej wyczekiwany Szczecin G³ówny.

Od pierwszych spojrzeñ na miasto czu³em z wro-
dzonym zaciêciem turysty chêæ poznania tego
miejsca. Od samego pocz¹tku dziwi³ mnie kon-
trast, tego co widzê, z tym co s³yszê od miesz-
kañców Szczecina. Teraz po wielu latach niezwy-
kle mnie cieszy jak poprawi³o siê postrzeganie
miasta przez jego obywateli.

Chc¹c lepiej zg³êbiæ dzieje miasta z chêci¹ wybra-
³em kierunek edukacji, na którym istnia³a mo¿liwoœæ
zdobycia uprawnieñ przewodnika po Szczecinie, jak i
ca³ym województwie... No i siê zaczê³o... Niebywale w
tej edukacji pomog³o mi spotkanie takich postaci jak
El¿bieta Marsza³ek oraz Ryszard Kotla... Pomogli
mi lepiej poznaæ to miasto... miasto, którego ca³y czas
z niezmiennym zainteresowaniem zg³êbiam dzieje....

Miasto Szczecin zwane czasem grodem Gryfa,
w herbie tego miasta znajduje siê bowiem g³owa
Gryfa w koronie. Ta mitologiczna postaæ œwiet-
nie dope³nia wyj¹tkowoœæ Szczecina.

Ogromna iloœæ wody w mieœcie, morze zieleni i
wysepki zabytków jak archipelagi na oceanie...

Tym bardziej mnie zaciekawi³o, ¿e ten dzisiej-
szy Szczecin to dawne a¿ trzy osobne miasta, za-
warte teraz w jednym... pod wspóln¹ nazw¹ Szcze-
cin! Bardzo ró¿norodne dzieje zwi¹zanego z
przedstawicielami wielu narodowoœci miasta o tak
bogatej historii, w której tworzeniu brali udzia³
miêdzy innymi S³owianie, Duñczycy, Szwedzi,
Francuzi, Niemcy i Polacy... D³ugi czas Szczecin
by³ stolic¹ Ksiêstwa Pomorskiego, a obecnie jest
stolic¹ województwa zachodniopomorskiego. Do-
datkowo takie bogactwo miejsc do ulubionego
kajakowania – a ju¿ coœ równie¿ wyj¹tkowego –
Jezioro D¹bie – gdy po nim ¿eglujemy, to pomi-
mo, ¿e p³yniemy po ogromnym jeziorze, to nadal
znajdujemy siê w Szczecinie – gdy¿ ca³e jezioro
le¿y w jego granicach. Szczecin jest obecnie jed-
nym z najwiêkszych miast w Polsce (trzecim pod
wzglêdem zajmowanej powierzchni) i jedn¹ z naj-
bogatszych w zieleñ aglomeracji. Jego rozbudo-
wa przestrzenna szczególnie nasili³a siê po likwi-
dacji twierdzy. Bardzo charakterystyczna Baszta
Siedmiu P³aszczy jest pozosta³¹ do dziœ pami¹tk¹
ponad 2,5 kilometrowych murów œredniowiecz-
nych, natomiast w centrum znajduj¹ siê piêkne
barokowe Bramy Królewska i Portowa. W miej-
scu Fortu Leopolda powsta³y obecne Wa³y Chro-
brego, a w miejscu Fortu Wilhelma najwiêkszy z
gwiaŸdzistych placów centrum miasta (pl. Grun-
waldzki).

Poznanie bli¿ej tych dziejów to wspania³a pod-
ró¿, któr¹ z wielk¹ chêci¹ postanowi³em konty-
nuowaæ i nadal to czyniê, dziel¹c siê tym co po-
zna³em ze spotykanymi osobami.

Teraz ju¿ jako przewodnik turystyczny po
Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
mia³em okazjê dzia³aniami, równie¿ jako pracow-
nik Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, wspó³tworzyæ tro-
chê dzia³añ. Czasami pomys³y podsuwaj¹ opro-
wadzani goœcie – jak na przyk³ad uczestnik wy-
cieczki, której opowiada³em o mapie Lubinusa
zada³ mi pytanie: – czy by³em w tych 49 miej-
scowoœciach, które s¹ uwiecznione na obrze¿ach
tej mapy? Tak zrodzi³ siê projekt, którego by³em
koordynatorem i wspó³autorem treœci – „ŒLADA-
MI LUBINUSA. PRZEWODNIK NIEZWYK£Y”.
Gdy wiele osób pyta³o o film i ró¿ne materia³y
poznawcze, stworzy³em koncepcjê zrealizowania
filmu „ZAMEK WŒRÓD ATRAKCJI POMERA-

Mój Szczecin

Jak archipelagi
na ocdeanie...
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NII”, kart edukacyjnych oraz gry planszowej po
szczeciñskim Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich – wy-
konanych w projekcie „Zamierzenie modelowe –
Sieæ Atrakcji Pomerania”. Gdy szko³y i przed-
szkola zapytywa³y o mo¿liwoœæ tematycznego
zwiedzania zamku, stworzy³em lekcje po³¹czone
ze zwiedzaniem – m.in. „O zamkowych zegarach”.
Ten wspania³y zegar uda³o siê wtedy po raz pierw-
szy wyprodukowaæ w wersji zegara œciennego. Zaœ
b³azen z jego tarczy sta³ siê oprowadzaj¹cym po
zamku przewodnikiem w treœci ksi¹¿ki dla dzieci
pt. „Zwiedzamy zamek”. Gdy kole¿anka z pracy
odnalaz³a w archiwum szpule z niemymi taœma-
mi, mia³em okazjê wspó³tworzyæ komentarz opra-
cowanego filmu archiwalnego pt. „ZAMEK
SZCZECIÑSKI”. Gdy kole¿anka ze studiów – Mo-
nika Wilczyñska, napisa³a opart¹ na legendach
ksi¹¿kê „ZAMKOWE PRZYGODY DUSZKA
BOGUSIA”, mia³em przyjemnoœæ byæ jej konsul-
tantem historycznym.

Wreszcie nadszed³ czas na kolejn¹ publikacjê
poœwiêcon¹ bardzo istotnemu miejscu, a jej tytu³
brzmia³: „WA£Y CHROBREGO – WROTA SZCZE-
CINA”. I tak to oto nadszed³ kolejny wyj¹tko-
wy moment - poproszono mnie o stworzenie opo-
wieœci dla rejsu stateczku wycieczkowego po
porcie i jeziorze D¹bskim, co by³o doskona³¹
okazj¹ ulubionego przeze mnie ³¹czenia prze-
kazu historycznego ze zwi¹zanymi z tematem
legendami... Równie¿ w wersji trasy zwiedzania
miasta dobrze siê to sprawdza chocia¿by w te-
macie pt. „Pomorskie akcenty Zamku Ksi¹¿êce-
go & Wa³ów Chrobrego”.

Szczególnie mnie cieszy, ¿e mam systema-
tyczn¹ mo¿liwoœæ prowadziæ zwiedzania Zamku
jak i miasta Szczecina ukierunkowane na przy-

bli¿anie walorów turystycznych, kulturowych i
historycznych, m.in.: w ramach Pikniku na Odr¹
akcja „Poka¿ Szczecin swoim dzieciom” oraz
„Poka¿ Szczecin swoim goœciom”, czy te¿ zwie-
dzania Zamku dla grup przedszkolnych i szkol-
nych po³¹czonych z inscenizacjami na temat
historii oraz legend, przy okazji rocznicy œlubu
ksiêcia Bogus³awa X z królewn¹ Anna Jagiel-
lonk¹, urodzin Lubinusa oraz rocznicy nadania
Szczecinowi praw miejskich.

Obecnie mam tak¿e przyjemnoœæ dzielenia siê
wiedz¹ równie¿ prowadz¹c zajêcia na organizo-
wanych kursach przewodnickich i pilotarskich, a
tak¿e tematyczne spotkaniach w szko³ach i przed-
szkolach oraz uczelniach wy¿szych. Zawsze z
wielk¹ chêci¹ przyjmujê zaproszenie, aby w Pa-
³acu M³odzie¿y edukowaæ na warsztatach, pó³-
koloniach oraz Pa³acowym Uniwersytecie Fanta-
stycznym.

Od lat szczególnie jestem zaanga¿owany w pro-
pagowanie wiedzy o Dynastii Gryfitów i ich Ksiê-
stwie Pomorskim oraz Szczecinie jak i samej
Mapie Lubinusa. Mia³em równie¿ wielk¹ przy-
jemnoœæ wspomóc powstanie gigantycznej kopii
tej mapy dla Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie.

Gdybym mia³ wybraæ jedno jedyne miejsce
do pokazania w Szczecinie, to wybra³bym Wa³y
Chrobrego – s¹ one jednym z najpiêkniejszych
miejsc Szczecina – w formie tarasów opadaj¹-
cych ku rzece. Pomys³odawc¹ takiej zabudowy
by³ nadburmistrz Szczecina Hermann Haken, a
architekt Wilhelm Meyer Schwartau tê ideê zre-
alizowa³.

W miejscu Wa³ów Chrobrego by³ jeden z
trzech szczeciñskich fortów – fort Leopolda.
Po otwarciu miasta w 1873 roku, nast¹pi³o zbu-



6
rzenie obwarowañ i fortów. Pozosta³e skarpy-
zabudowano w pierwszych 20 latach XX stu-
lecia. Na koronie Wa³ów Chrobrego stoj¹ 2
stykaj¹ce siê gmachy Akademii Morskiej, cen-
tralnie usytuowany jest gmach Muzeum Naro-
dowego mieszcz¹cy równie¿ Teatr Wspó³cze-
sny oraz dwuwie¿owy gmach Zachodniopomor-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego. Na jego naj-
wy¿szej wie¿y widaæ marynarza symbolizuj¹-
cego równie¿ ¿egluj¹cego kupca hanzeatyc-
kiego, który trzymaj¹c chor¹giew z or³em spo-
gl¹daj¹c w kierunku wody, wita wp³ywaj¹ce
statki, a trzymaj¹c drug¹ rêk¹ kotwicê, sygna-
lizuje, ¿e w tym porcie mo¿na bezpiecznie za-
cumowaæ.

Natomiast na drugiej ni¿szej wie¿y znajduje siê
symbol czterech stron œwia-
ta, czyli ró¿a wiatrów, oraz
wiatrowskaz w kszta³cie
morskiej syreny.

Na tym gmachu 30 kwiet-
nia 1945 roku, cztery dni po
zakoñczeniu walk o miasto,
zawis³a pierwsza polska bia-
³o-czerwona flaga w powo-
jennym Szczecinie, mia³ w
nim siedzibê pierwszy po-
wojenny prezydent miasta
– Piotr Zaremba. Oficjal-
nie Szczecin sta³ siê polski
5 lipca 1945 roku.

Du¿a czêœæ Wa³ów Chro-
brego zaaran¿owana jest symetrycznie. Po bo-
kach œrodkowego tarasu z fontann¹ znajduj¹ siê
dwie symboliczne latarnie boga mórz Posejdo-
na. Na górê mo¿na wspinaæ siê majestatyczny-
mi schodami prowadz¹cymi do powitalnych
wrót miasta – czyli dwóch rotund widokowych,
na których zwieñczeniach w formie ³uku trium-
falnego wita nas wyrzeŸbiony herb miasta –
czyli g³owa Gryfa w koronie.

Z nabrze¿a przy Wa³ach Chrobrego warto wy-
braæ siê na wycieczkê po porcie, która daje do-
skona³¹ okazjê do poznania wodnego charakteru
Szczecina.

Bardzo istotnym miejscem dla Szczecina oraz
Pomorza jest Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, który
góruje nad starówk¹. Jest to imponuj¹cych roz-
miarów renesansowa rezydencja ksi¹¿¹t pomor-
skich. Historia murowanego zamku siêga XIV
wieku, w XVI wieku przebudowany zamek sta³
siê imponuj¹c¹ sto³eczn¹ rezydencj¹ w³adców
Ksiêstwa Pomorskiego. Obecnie ma piêæ skrzy-
de³ z dwoma dziedziñcami wewnêtrznymi.

Zamek jest tak¿e jedn¹ z siedzib Urzêdu Mar-
sza³kowskiego oraz Opery. Na zamkowym dzie-
dziñcu odbywaj¹ siê koncerty wielu artystów,
czêsto œwiatowej s³awy. Najwiêksze zaintere-
sowanie budzi wie¿a Zegarowa, a w³aœciwie
piêkny barokowy zegar z 1693 roku z tarcz¹
godzinow¹ z wizerunkiem twarz¹ patrona up³y-
waj¹cego czasu, zdobiony wizerunkami
szwedzkich lwów, gryfów i ksi¹¿êcego b³azna
Miko³aja. Oczy twarzy na tarczy godzinowej
nieustannie wodz¹ za grotem wskazówki, jak-
by pilnuj¹c równomiernego up³ywu czasu. W
otwartych ustach zaœ ukazuje siê bie¿¹ca data.
Zegar bywa nazywany „bij¹cym sercem zam-
ku” – co kwadrans bij¹ umieszczone na nim
dwa ró¿nej wielkoœci gongi. Uderza w nie zam-

kowy b³azen,
praw¹ rêk¹ w
mniejszy – kwa-
dransowy,  a
lew¹ o pe³nej
godz in ie  w
wiêkszy - go-
dzinowy. Wy-
dawany ton
gongów ró¿ni
siê na tyle, ¿e
wystarczy siê
nauczyæ s ³u -
chaæ zegara ,
aby co kwa-
drans bez pa-
t rzen ia  wie -
dz ieæ ,  k iedy
mi ja  ko le jne
piêtnaœcie mi-
nut. Oprócz ze-
gara mechanicznego na œcianach znajdziemy
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równie¿ tarcze dwóch zegarów s³onecznych
oraz pami¹tkowe p³yty fundacyjne.

Przebieg typowej trasy turystycznej zwiedza-
nia zamkowych dziedziñców: Dziedziniec du¿y
(zegar zamkowy, p³yta erekcyjna Barnima XI,
zegary s³oneczne), dziedziniec menniczy (figu-
ra biskupa Ottona z Bambergu, p³yta erekcyjna
ksi¹¿¹t Filipa II i Franciszka I, obrys koœcio³a
œw. Ottona oraz najnowsza zamkowa atrakcja –
wykonana z br¹zu makieta zamku w skali
1:100). Jedn¹ z najcenniejszych pami¹tek po
ksi¹¿êcej dynastii Gryfitów jest szeœæ pieczo-
³owicie odrestaurowanych sarkofagów ksi¹¿¹t
pomorskich.

Najwy¿sza gotycka budowla, której smuk³a
wie¿a widoczna jest ju¿ z oddali, to katedra œw.
Jakuba, pocz¹tki tej œwi¹tyni siêgaj¹ XII wieku.
Na ponad 110 metrowej wie¿y jest punkt wido-
kowy, dostêpny równie¿ windami. W œwi¹tyni
warto wys³uchaæ pokazu instrumentu organowe-
go. W œrodku znajduje siê równie¿ kaplica po-
œwiêcona ksi¹¿êcej dynastii Gryfitów.

Od niedawna mamy wyj¹tkow¹ na nowo za-
aran¿owan¹ przestrzeñ nad rzek¹ – Bulwar Pia-
stowski, na tym deptaku jest mo¿liwoœæ obej-
rzenia Morskiej Kroniki Szczecina, pomników
s³ynnych ¿eglarzy, a tak¿e... kota Umbriagi,
£odzi Wyszaka i podstawowych przyrz¹dów
nawigacyjnych. Bulwary miejski wybrane zo-
sta³y w roku 2018 najlepsz¹ przestrzeni¹ pu-
bliczn¹ w Polsce. Szczególnym zainteresowa-
niem ciesz¹ siê DŸwigozaury, czyli portowe
dŸwigi – szczególnie wieczorem dziêki ró¿-
norodnej iluminacji. Stanowi to doskona³e
uzupe³nienie têczowymi kolorami podœwietlo-
nej fontanny na Wa³ach Chrobrego.

Dla wszystkich chc¹cych poznaæ w nowocze-
sny sposób przedstawion¹ historiê lat 1939-1989,
warte odwiedzenia jest Centrum Dialogu Prze-

³omy. Obiekt ten zosta³ wybrany Najlepszym Bu-
dynkiem Œwiata roku 2016, a na dodatek s¹sia-
duje z obsypan¹ nagrodami Filharmoni¹.

Wszystkie wycieczki, niezale¿nie od wieku, chêt-
nie s³uchaj¹ legend. Sam osobiœcie najchêtniej przy-
taczam te, które w fantazyjny sposób przybli¿aj¹
równie¿ fakty historyczne. Daje to du¿o ³atwiej-
szy przekaz podawanej opowieœci o mieœcie.

Jedne z najciekawszych ekspozycji wartych od-
wiedzenia jest Cela Czarownic oraz Z³oty Wiek
Pomorza...

Tekst i zdjêcia: Tomasz Wieczorek
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Konkursy, konkursy, konkursy! – czyli s³ów kil-
ka o konkursie miejskim „Moje miasto Szczecin”
pod patronatem Urzêdu Miasta Szczecin organi-
zowanym w Szkole Podstawowej Nr 11 dla grup
szeœciolatków z oddzia³ów przedszkolnych.

Dziecko w wieku przedszkolnym ch³onie wie-
dzê z otaczaj¹cego œwiata. Ciekawi je dos³ownie
wszystko. Jest to dobry czas na rozwijanie jego
postaw i rozbudzanie zainteresowañ.

W dzisiejszym, zabieganym œwiecie, nie wszyscy
rodzice maj¹ czas na wspólne wêdrowanie ze swo-
imi pociechami i pokazywanie im œwiata, nawet tego
najbli¿szego jakim jest miasto w którym mieszka.

Ten obowi¹zek spada na przedszkole i szko³ê. Za-
warte w programach treœci dotycz¹ce aktywnoœci spo-
³ecznej dziecka wprowadzane s¹ ju¿ od dzieci trzy-
letnich i rozwijane przez okres ca³ego przedszkola.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom edukacji re-
gionalnej realizowanej na poziomie przedszkola,
postanowi³yœmy wraz z mgr Dorot¹ Fu³awk¹, wie-
loletnim opiekunem Szkolnego Ko³a Krajoznaw-
czo-Turystycznego, zorganizowaæ konkurs o na-
szym niezwyk³ym i piêknym Szczecinie. W przy-
gotowaniach pomaga³a nam mgr El¿bieta Wiel-
goszewska, pasjonat i znawca Ziemi Szczeciñ-
skiej, pracownik Pa³acu M³odzie¿y.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowañ
histori¹ i piêknem naszej szczeciñskiej ziemi, a
oprócz rywalizacji dru¿yn, stanowi dobr¹ zabawê
dla uczestników. W rywalizacji bior¹ udzia³ trzy-
osobowe zespo³y szeœciolatków.

Pierwszym punktem konkursu jest przedstawie-
nie jednej z wybranych i przygotowanych przez
uczestników legend doty-
cz¹cych naszego miasta i
okolicy. Daje on mo¿liwoœæ
kreatywnego zaprezentowa-
nia uzdolnieñ dzieci.

Na prze³omie 5 lat przed-
stawienia mia³y ró¿n¹ formê.
Pomys³ów nie brakowa³o i
ka¿dy pomys³ owocowa³
niepowtarzalna form¹ - od
wierszowanych opowieœci,
po prawdziwe przedstawie-
nia, w których przewija³y siê

duchy, kar³y, diab³y, dêby, koty i rusa³ki.
W drugim zadaniu dzieci musz¹ siê wykazaæ

prawdziw¹ wiedz¹ o Szczecinie. Pytania, po trzy
w zestawie, s¹ doœæ trudne, lecz nie zdarzy³o siê,
by któraœ z dru¿yn nie odpowiedzia³a na nie.
Dzieci zawsze s¹ œwietnie przygotowane, a mo¿-
liwoœæ wspólnego ustalania odpowiedzi daje po-
czucie swobody i pozwala na unikniêcie niepo-
trzebnego stresu.

Trzecie zadanie jest sam¹ przyjemnoœci¹, gdy¿
polega na zespo³owym uk³adaniu puzzli przed-
stawiaj¹cych zabytki i pomniki Szczecina. Do-
datkowo uczestnicy podaj¹ nazwê miejsca lub
obiektu, przedstawionego na zdjêciu. Nim mija
przeznaczony czas dzieci wiedz¹ jak nazywaj¹
siê budowle, a nawet, gdzie mo¿na je obejrzeæ.

Ostatni punkt konkursu to zadania typu praw-
da czy fa³sz? Pytania kierowane s¹ do wszystkich
grup. W odpowiedzi nale¿y unieœæ plakietkê z
buzi¹ uœmiechniêt¹ (prawda) lub smutn¹ (fa³sz).

W przerwie na poczêstunek jest czas na naradê
komisji, a nastêpnie og³oszenie wyników.

Pierwsza edycja konkursu „Moje miasto Szcze-
cin” odby³a siê 14.05 2014 r. w budynku SP 11
przy ulicy Emilii Plater. Startowa³y dru¿yny sze-
œciolatków, które przyby³y wspaniale przygotowa-
ne do prezentacji legend. Dzieci mia³y niezwyk³e
stroje, pamiêta³y du¿¹ iloœæ trudnego tekstu, a gru-
py zaprezentowa³y wspania³e dekoracje i rekwizy-

Szko³a Podstawowa Nr 11

Moje miasto
Szczecin
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ty. Dzieci bardzo siê cieszy³y z otrzymanych na-
gród dla przedszkola i dla ka¿dego uczestnika.

Od tamtej pory konkurs jest imprez¹ cykliczn¹,
odbywaj¹c¹ siê na pocz¹tku maja pod patrona-
tem Urzêdu Miasta Szczecin, który finansowo
wspiera nasz¹ inicjatywê.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi naszej szko-
³y miejscem przeprowadzania konkursu jest budy-
nek przy ul. Dubois. Panuj¹ca tu mi³a atmosfera i
cisza sprzyjaj¹ca myœleniu bardzo pozytywnie od-
dzia³uj¹ na uczestników. Nauczycielki okolicznych
przedszkoli i szkó³ bardzo chêtnie podejmuj¹ wy-
zwanie przygotowuj¹c dzieci do konkursu. Co roku
przybywa te¿ uczestników. Obecnie w konkursie
wiedzy o Szczecinie bierze udzia³ 6 przedszkoli i
2 oddzia³y przedszkolne ze szkó³.

Zwiêkszone zainteresowanie konkursami o ro-
dzinnej miejscowoœci daj¹ nadziejê, ¿e póŸniejsi
uczniowie bêd¹ rozwijali zainteresowania naszym
niepowtarzalnym miastem i piêknem ziemi szcze-
ciñskiej. Dzisiejsze przedszkolaki w przysz³oœci
stan¹ siê doros³ymi patriotami zabiegaj¹cymi o
dobro naszego miasta i regionu.

Kinga Czerwiñska
– Szko³a Podstawowa Nr 11 w Szczecinie
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Polska jest nasz¹ Ojczyzn¹. Szczecin to nasza
ma³a Ojczyzna. Tak zaczynamy lekcje dotycz¹ce
historii lokalnej i regionalnej. A uczniowie z cie-
kawoœci¹ s³uchaj¹ tego, co dzia³o siê w ich dziel-
nicy i chêtnie opowiadaj¹ o tym, co us³yszeli od
swoich rodziców czy dziadków. Mamy okazjê
dzieliæ siê t¹ histori¹ podczas lekcji i na ko³ach
przedmiotowych, w których nasi uczniowie chêt-
nie uczestnicz¹.

Historiê w³asnego miasta przekazuje siê ³atwiej,
poniewa¿ jest namacalna, mo¿na j¹ „pokazaæ” i
mo¿na jej „dotkn¹æ”. Natomiast uczniowie czê-
sto uczestnicz¹ w ró¿norodnych wydarzeniach,
które s¹ zwi¹zane z histori¹ regionaln¹.

My, mieszkañcy Prawobrze¿a, chcemy pokazaæ
mieszkañcom Lewobrze¿a piêkne dzieje i zabyt-
ki naszych stron. W zwi¹zku z tym wykorzystu-
jemy wszystkie okazje, aby zachêciæ uczniów do
poznawania dziejów w³asnej, ma³ej ojczyzny.

Jedn¹ z takich mo¿liwoœci by³a mo¿liwoœæ
uczestnictwa w grze terenowej zorganizowanej
przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 3 z D¹bia „Czy
znasz Szczecin D¹bie?”. Przez parê godzin
uczniowie z naszej szko³y oraz z innych szcze-
ciñskich szkó³, przeszukiwali uliczki i zakamarki
D¹bia w celu odnalezienia wszystkich wa¿nych
punktów. By³a to dla wszystkich uczestników
wspania³a historyczna przygoda.

Wspominamy równie¿ krwawe walki, które toczy³a
Armia Radziecka i oddzia³y Armii Wojska Polskie-
go o D¹bie. Upamiêtnia je pomnik "Poleg³ym w
Walkach o Wyzwolenie D¹bia", pod którym corocz-
nie, 20 marca, nasi uczniowie sk³adaj¹ kwiaty.

W ramach wycieczek
nasi uczniowie odwiedzaj¹
Muzeum Narodowe w
Szczecinie – Centrum Dia-
logu Prze³omy, Muzeum
Historii Szczecina, w któ-
rych dowiaduj¹ siê o wy-
darzeniach sprzed setek lat
i tych bardziej wspó³cze-
snych. Jest to niew¹tpliwie
jeden z lepszych sposo-
bów przybli¿ania historii
lokalnej, zw³aszcza, ¿e
wystawy muzealne s¹ dziœ

w wiêkszoœci interaktywne, a to jest istotne dla
dzieci, które mog¹ zaanga¿owaæ w proces ucze-
nia siê wiêcej zmys³ów.

Poznajemy te¿ piêkne walory krajobrazowe nasze-
go regionu, maszeruj¹c po parkach i puszczach okala-
j¹cych Szczecin. Wspó³pracujemy z Pa³acem M³odzie-
¿y i PTTK uczestnicz¹c w „Leœnych Sobotach”. M³o-
dzie¿ bardzo lubi te wycieczki i nie szkoda im wstaæ
wczeœniej i poœwiêciæ na spacer wolny sobotni dzieñ.

Wiemy, ¿e uczenie mi³oœci do Ojczyzny i w³asnego
miasta to proces d³ugotrwa³y, ale jak¿e przyjemny.

Barbara Marczak
Rafa³ Sularz

– nauczyciele historii SP 23 w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 23

Szczecin to nasza
ma³a Ojczyzna
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5.04.2019 r. odby³o siê Uroczyste Podsumowa-
nie III Edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Pla-
styczno-Literackiego „Ekowodni” organizowane-
go przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 41 z OI. Na kon-
kurs wp³ynê³y 44 prace z 5 szkó³. Plakaty przed-
stawia³y has³a i rysunki zachêcaj¹ce do dbania o
czystoœæ akwenów i oszczêdzania wody.

Wyniki Konkursu:
W kategorii klas 1-3
I miejsce – Aleksander Kowalak,  SP Nr 63 z OI
II miejsce – Aleksandra Kostecka,  SP Nr 68
III  miejsce – ex aequo Jagoda Czy¿ewska,
Izabela Lasota-Milewska,  SP Nr 68
Wyró¿nienia:
Julia Jakubowska, SP Nr 68
Arkadiusz Konieczny,  SP Nr 68
Viktor Kolesnik, SP Nr 68
Hanna Stachura, SP w Trzciñsku-Zdrój
Nagrodê specjaln¹ za szczególn¹ wra¿liwoœæ

spo³eczn¹ otrzymuje:
Szymon £acek,  SP Nr 68
W kategorii klas 4-8
I miejsce – ex aequo Maksymilian Ba³ut SP,

Ksawier Soko³owski Nr 41 z OI
II miejsce – Hubert Niwiñski ze SP Nr 14
III miejsce– ex aequo Natalia Jaworska, Julia

Kasperec ze SP Nr 41 z OI
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê nauczy-

cielom, którzy przygotowali uczniów do konkur-
su: pani Justynie Kosowskie, ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 63 z OI, pani Jolancie Piñkowskiej ze
Szko³y Podstawowej Nr 68,
pani Wandzie Stefanowskiej
ze Szko³y Podstawowej Nr
14, pani Paulinie Zarychcie
ze Szko³y Podstawowej w
Trzciñsku-Zdrój, oraz pani
Jolancie Radomskiej i pani
Marzenie Rojek ze Szko³y
Podstawowej Nr 41 z OI.

Uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody. Ponadto
zobaczyli film edukacyjny
„Podró¿ kropli wody” oraz
wykonywali zadania zwi¹za-
ne z filmem. Film opowia-
da³,  jak zanieczyszczane s¹
akweny, jak oczyszczana

jest woda w Stacjach Uzdatniania Wody, jak
mo¿na oszczêdzaæ wodê. Po pami¹tkowym zdjê-
ciu odby³ siê poczêstunek, którego „g³ównym
daniem” by³a  woda.

Organizatorzy dziêkuj¹ Wojewódzkiemu Fun-
duszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie za wsparcie Konkursu ekolo-
gicznymi upominkami.

Organizatorzy dziêkuj¹ te¿ nauczycielom, pani
Ma³gorzacie Ziêbie i Zofii Kacalskiej-Krzywowi¹-
zie za pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

Karina Czerechowicz
Jolanta Radomska

– Organizatorzy Konkursu

Szko³a Podstawowa Nr 41

Konkurs „Ekowodni”
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Wracaj¹c myœlami do swojego dzieciñstwa, pa-
miêtam dziadka, który by³ prezesem ko³a PTTK
w swoim zak³adzie pracy. Do dzisiaj pamiêtam
jak zabiera³ mnie i brata na zloty, rajdy piesze i
rowerowe, imprezy organizowane przez Regional-
ny Oddzia³ im. Stefana Kaczmarka. To dziêki nie-
mu pozna³am Szczecin i jego okolice. By³am w
miejscach, do których czêsto zwyk³y mieszkaniec
sam by nie trafi³. Razem z dziadkiem zdobywa-
³am kolejne odznaki turystyki pieszej, rowerowej
i przyrodniczej, bior¹c udzia³ w wielu konkur-
sach dotycz¹cych historii miasta, jego zabytków,
przyrody i codziennego ¿ycia.

Kiedy dwadzieœcia siedem lat temu zosta³am na-
uczycielk¹ i podjê³am pracê w szkole wiedzia³am, ¿e
zdobyt¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem muszê siê podzie-
liæ. By³y wycieczki autokarowe i piesze z dzieæmi,
zwiedzanie zabytków Szczecina, wystaw w muzeach.
Dziêki rodzicom poznawaliœmy ich zak³ady pracy.
Wzbudza³y one wiele emocji wœród dzieci. Odwie-
dziliœmy dawno nieistniej¹ce ju¿ Zak³ady Odzie¿o-
we Dana, Hotel „Arkonê”, Fabrykê Czekolady „Gryf”,
Cukierniê Mistrza Jana, piekarniê, Stra¿ Po¿arn¹,
Komendê Miejsk¹ Policji, Filharmoniê, Urz¹d Miej-
ski i Wojewódzki i wiele, wiele innych. Dzieci po-
znawa³y nie tylko miejsca, ale równie¿ ich historiê.
Aby jeszcze bardziej zaanga¿owaæ uczniów, za³o¿y-
³am w szkole ko³o „Z Gryfusiem po Szczecinie”. Dziê-
ki dodatkowym zajêciom mog³am wiêcej czasu po-
œwiêciæ na rozbudzanie ciekawoœci nasz¹ ma³¹ oj-
czyzn¹. Czêste wyjœcia, wewn¹trzszkolne konkursy

plastyczne, fotograficzne bardzo przypad³y dzieciom
do gustu. Niewa¿na by³a pogoda czy zmêczenie, na
te zajêcia ka¿dy przychodzi³ z zapa³em.

Kolejnym etapem mojej przygody z ukazywaniem
dzieciom piêkna naszego miasta, by³o zorganizo-
wanie klasowego konkursu wiedzy o Szczecinie.
By³ on podsumowaniem ca³ego roku pracy i utrwa-
leniem zdobytej wiedzy. Uczniowie doskonale po-
radzili sobie z przygotowanymi zadaniami i to sk³o-
ni³o mnie, ¿eby zorganizowaæ konkurs szkolny dla
klas trzecich. Przez trzy lata nauki dzieci zdobywa-
³y wiedzê teoretyczn¹, a praktyczn¹ utrwala³y na
wycieczkach i wyjœciach poza szko³ê. Uwieñcze-
niem ich pracy by³ w³aœnie konkurs szkolny.

Osiemnaœcie lat temu za namow¹ dyrekcji, wspól-
nie z kole¿ank¹ zorganizowa³yœmy pierwszy Miê-
dzyszkolny Konkurs o Szczecinie „Znam swoje mia-
sto”. Do udzia³u w nim zg³osi³o siê wiele szkó³. Po-

ziom by³ bardzo
wysoki. Z roku
na rok chêtnych
przybywa³o, a¿
m u s i a ³ y œm y
ograniczaæ ich
liczbê w regula-
minie. Do wspó³-
pracy poprosi³y-
œmy PTTK w
S z c z e c i n i e .
Przedstawiciele
Regionalnego
Oddzia³u objêli
patronatem nasz
konkurs. Wspar-

Szczecin i okolice –
znam ich tajemnice

Szko³a Podstawowa Nr 54
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li swoj¹ merytoryczn¹ wiedz¹ i bêd¹c w komisji, roz-
strzygali niejasnoœci. Poziom przygotowania dzieci
do tej pory jest niesamowity. Jako organizator muszê
co roku z wielk¹ starannoœci¹ wyszukiwaæ nowych
tematów, bo wiedza uczestników jest bardzo obszer-
na. Dzieje siê tak równie¿ dlatego, ¿e uczniowie bior¹
udzia³ w bezp³atnych lekcjach muzealnych pozna-
j¹c historiê miasta, legendy z nim zwi¹zane, mog¹
obejrzeæ wystawy i poznaæ ¿ycie ludzi ¿yj¹cych wie-
le lat temu. Równie¿ oferta PTTK jest bardzo bogata.
Z przewodnikami mo¿na zwiedzaæ miasto, zdoby-
waæ odznaki np. „Znam Szczecin”.

W tym roku odbêdzie siê kolejny, XVIII ju¿ Miê-
dzyszkolny Konkurs „Szczeci i okolice – znam ich
tajemnice”. Uczestnikami bêd¹ uczniowie klas trze-
cich szkó³ podstawowych. Celem konkursu jest miê-
dzy innymi, rozwijanie zainteresowañ histori¹ w³a-
snego miasta oraz uwra¿liwienie na otaczaj¹ce nas
jego piêkno. Konkurs jest formê quizu. Dwuosobo-
we zespo³y reprezentuj¹ce szko³y bêd¹ odpowiadaæ
pisemnie i ustnie na pytania dotycz¹ce Szczecina,
jego historii, zabytków, legend i codziennego ¿ycia.
Ka¿da dru¿yna odpowiada pisemnie na przygotowa-
ny zestaw (taki sam dla ka¿dego zespo³u) 10 pytañ:
za 1, 2 i 3 punkty. Nastêpnie
dru¿yny odpowiadaj¹ ustnie na
3 ZESTAWY wylosowanych
przez siebie pytañ. Zespó³, któ-
ry uzyska najwiêksz¹ iloœæ
punktów, wygrywa. W przypad-
ku koñcowego remisu, dru¿yny
maj¹ce t¹ sam¹ iloœæ punktów,
wezm¹ udzia³ w dogrywce. Od-
powiadaæ bêd¹ na wybrane przez
siebie pytania (pozosta³e w ze-
stawie konkursowym lub w przy-
padku ich braku, pytania jury).
Wœród zadañ bêdzie równie¿ roz-
poznawanie na zdjêciach miejsc
charakterystycznych dla nasze-
go miasta, rozwi¹zanie krzy¿ów-
ki oraz u³o¿enie puzzli. Wspól-
nie z kole¿ank¹ liczymy, ¿e rów-
nie¿ w tym roku uczniowie
wyka¿¹ siê swoj¹ wiedz¹ o na-
szym piêknym mieœcie. Na zwy-
ciêzców czekaj¹ medale, a dla
najlepszej szko³y puchar.

Anna Zdobylak
– nauczycielka edukacji

wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 54

w Szczecinie
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Legenda o gryfie
Oto legenda, co tysi¹c lat ma,
ka¿dy ze Szczecina musi j¹ znaæ.
Dzielnych wojaków czeka³a wyprawa.
Ksi¹¿e s³owiañski wys³a³ ̄ elis³awa.

Wojak ̄ elis³aw i jego dru¿yna,
jechali na koniach blisko Szczecina.
Nagle zobaczyli dziwne stworzenia,
wiêc a¿ stanêli ze zdziwienia.

Pó³ lwy, pó³ or³y to by³y
i bardzo ich zachwyci³y.
Pos³ali po ksiêcia ze Szczecina,
a jemu spodoba³a siê ich si³a.

Te gryfy! – krzykn¹³ ksi¹¿ê.
Bêd¹ od dziœ w moim godle.
Na stra¿y stan¹ Szczecina,
by wrogom zrzed³a mina.
                           Justyna Chrobak

Szczecin widziany, jako dom, pojawi³ siê w
moim dzieciêcym umyœle, gdy mia³am zaled-
wie kilka lat. Podwórka, uliczki, budynki, drze-
wa i krzaki. Ptaki, które w nich œpiewa³y, a na-
wet kwiaty w dzia³kowych ogródkach. Spacery
po Wa³ach Chrobrego. Lody w parku Kaspro-
wicza. Przedstawienia w „Pleciudze”. Wspinacz-
ki wokó³ jeziora Szmaragdowego. Ma³e elemen-
ty œwiata, które szczerze pokocha³am. I ta ra-
doœæ, gdy wracaj¹c z wakacji od dziadków, roz-
poznawa³am znajom¹ okolicê. Poczucie, ¿e za-
raz bêdê w domu.

Wiele lat póŸniej ju¿, jako nauczycielka wy-
chowania przedszkolnego zastanawia³am siê
jak uczyæ dzieci o Szczecinie, jak wspomagaæ
rozwijaj¹ce siê u przedszkolaków poczucie
przywi¹zania do naszego miasta, jak sprawiæ,
by szanowa³y i kocha³y swoj¹ „ma³¹ ojczy-
znê”. Ze wzglêdu na historiê miasta nie mia-
³am jak czerpaæ z ludowoœci, której bogactwo
mo¿na doœwiadczyæ w innych czêœciach Pol-
ski. Poszukuj¹c alternatyw zrozumia³am, ¿e
Szczecin mo¿emy poznawaæ tylko w drodze,
a dziêki wra¿eniu wêdrówki i przygody mia-
sto samo wkradnie siê do serc przedszkola-
ków, jak kiedyœ do mojego.

Tak powsta³o przedsiêwziêcie „Szczecin –
moja ma³a ojczyzna”, które realizujê w swo-
jej pracy od kilku lat. Pierwszym jego filarem
s¹ szczeciñskie legendy. O Sedinie, Szczocie,
co miasto zak³ada³, platanie Mateuszu, chci-
wym Skarbku, basztowych p³aszczach, czy
zaklêciu Mariadny. Korzystam z przerobionych
przez siebie tekstów, uproszczonych do wie-
ku przedszkolaków, opisanych w konwencji
bajki lub wierszowanych. Na zajêciach wyko-
rzystujê tak¿e ksi¹¿kê Moniki Wilczyñskiej,
czyli „Zamkowe opowieœci duszka Bogusia”,
któr¹ dzieciaki s³uchaj¹ z zaciekawieniem.
Wokó³ nich organizujê zajêcia dydaktyczne,
przybli¿aj¹ce dzieciom historiê miasta.

Drugim wa¿nym elementem s¹ spacery i wy-
cieczki. Dziêki nim poznajemy miasto i ko-
rzystamy z jego walorów kulturalnych. Wa³y

Ucz¹c o Szczecinie
Przedszkole Publiczne Nr 38 Chrobrego, Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, park

Kasprowicza, Muzeum Techniki i Komunika-
cji, Teatr Lalek „Pleciuga” to zawsze chêtnie
odwiedzane przez przedszkolaków miejsca.
Korzystamy tak¿e z oferty Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie, a zw³aszcza organizowa-
nych przez nich warsztatów o historii miasta.
Przyciemnione, wype³nione cisz¹ sale mu-
zeum, pe³ne skarbów z zamierzch³ych czasów
pobudzaj¹ dzieciêc¹ ciekawoœæ i wyobraŸniê.
Sprawiaj¹, ¿e opowiadana historia staje siê
¿ywa.

Dzieci chêtnie ch³on¹ opowieœci o swoimi
mieœcie, szybko ucz¹ siê rozpoznawaæ i nazy-
waæ szczeciñskie zabytki, a co najwa¿niejsze
poznaj¹ Szczecin, jako fascynuj¹ce i ciekawe
miejsce, które warto pokochaæ. Mam nadzie-
jê, ¿e widz¹c tabliczkê ze znajom¹ nazw¹, za-
wsze bêd¹ odczuwaæ t¹ sam¹ radoœæ, której do-
œwiadcza³am jako dziecko. Wiedz¹c, ¿e Szcze-
cin jest ich domem.

Justyna Chrobak
– Przedszkole Publiczne Nr 38 w Szczecinie
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„Ubogi jest ten, kto nie zna i nie mi³uje ziemi,
na której siê urodzi³ i ¿yje.

Podobny jest do drzewa bez korzeni.
Sk¹d mo¿e czerpaæ soki potrzebne do ¿ycia?

W jaki sposób bêdzie „owocowaæ”?
Jak mo¿e on „nakarmiæ” swoje dzieci pozy-

tywnymi uczuciami do w³asnej ziemi,
jeœli sam ich nie zna?” 1

We wspó³czesnym œwiecie mo¿na zauwa¿yæ
ogromne zmiany spo³eczne, a co za tym idzie
zachwianie wartoœci, idei, brak wzorców i auto-
rytetów wartych naœladowania, a tak¿e zanik pa-
triotyzmu – widoczny szczególnie u dzieci i
m³odzie¿y.

Dlatego wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego cz³owie-
ka, powinna spe³niaæ edukacja regionalna, poprzez
odpowiednie oddzia³ywania w rodzinie, przed-
szkolu, szkole i spo³eczeñstwie.2

Pierwsze lata ¿ycia dziecka s¹ najbardziej zna-
cz¹ce dla jego rozwoju, a wiek przedszkolny to
czas, kiedy dziecko w sposób naturalny jest na-
stawione na poznanie tego, co je otacza.

Przedszkole, a póŸniej szko³a powinna towa-
rzyszyæ m³odym ludziom w odnalezieniu od-
powiedzi na dwa bardzo istotne pytania: „Kim
jestem?” i „Jak ¿yæ?”. Drog¹ do uzyskania od-

powiedzi na te pytania mo¿e byæ w³aœnie edu-
kacja regionalna. Istotnym jej celem jest: wy-
kszta³ciæ silne wiêzi ze swoj¹ ojczyzn¹, przy-
bli¿yæ w³asne korzenie, dostrzegaæ w kulturze
regionu Ÿróde³ fundamentalnych wartoœci, za-
anga¿owaæ m³odych ludzi do dzia³ania na rzecz
najbli¿szego œrodowiska.3

H. Wurszt w swoim artykule Budziæ mi³oœæ
do rodzinnej ziemi, zauwa¿a, ¿e dzieci m³odsze
s¹ szczególnie wra¿liwe na piêkno otoczenia,
dlatego warto je uczyæ mi³oœci do tego, co jest
im przyjazne i bliskie. Prezentowanie dzieciom
tego, co w ich regionie jest interesuj¹ce, uro-
cze i godne zobaczenia to naj³atwiejszy spo-
sób, który umo¿liwia poznanie i szanowanie
jego tradycji, rozbudzanie sympatii i mi³oœci
do rodzinnej ziemi.4

Swoj¹ „ma³¹ ojczyznê” m³ody cz³owiek poznaje
poprzez bezpoœredni¹ obserwacjê, spotkania ze
znanymi ludŸmi, baœnie, legendy, wybrane ele-
menty historii i tradycji miejscowoœci, w której

siê uczy i wychowuje.
J. Godawa zwraca

uwagê na ró¿norodne
formy pracy dydaktycz-
no - wychowawczej w
zakresie edukacji regio-
nalnej. Wymienia naj-
czêœciej: wycieczki, lek-
cje biblioteczne, muze-
alne, konkursy. Podczas
realizacji zajêæ z eduka-
cji regionalnej zachêca
do wielu aktywizuj¹-
cych metod tj. gier dy-
daktycznych, burzy mó-
zgów, dramy lub jej ele-
mentów, nauczania w
terenie, rysowania w ple-
nerze itp.5

Przedszkole Publiczne Nr 72

„SZCZECIN –
MOJE MIASTO”
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I tylko wczeœnie podjête kroki edukacyjne z
zakresu przekazania dziedzictwa kulturowego
sprawi¹, ¿e dziecko bêdzie potrafi³o doceniæ piêk-
no swojego kraju.

Od kilku lat w Przedszkolu Publicznym Nr
72 w Szczecinie, w grupach 5- i 6-latków reali-
zowany jest program projakoœciowy z zakresu
edukacji regionalnej, autorstwa Anny Ogrod-
nik: „Ja i mój Szczecin”.

W ramach zajêæ dzieci:
– odkrywaj¹ swoj¹ to¿samoœæ narodow¹ i kul-

turow¹ oraz przynale¿noœæ do rodziny i grupy
przedszkolnej,

– utrwalaj¹ pojêcia: pañstwo, miasto oraz przy-
nale¿ne im nazwy: Polska, Szczecin,

– zapoznaj¹ siê z symbolami narodowymi:
flag¹, god³em, hymnem, poznaj¹ symbole mia-
sta: flagê, herb, hejna³,

– poznaj¹  zarys historyczny miasta w poda-
niach i legendach,

– s³uchaj¹ krótkich tekstów literackich,
które wzbogacaj¹ i utrwalaj¹ zdobyte wia-
domoœci,

– zapoznaj¹ siê z architektur¹ zabudowañ w
okolicach swojego przedszkola,

– poznaj¹ podczas spacerów i wycieczek histo-
ryczne i kulturowe budowle oraz miejsca w Szcze-
cinie,

– odwiedzaj¹ miejsca pamiêci narodowej
wzmacniaj¹c œwiadomoœæ narodow¹,

– wzbogacaj¹ informacje na temat wa¿nych in-
stytucji miasta,

– poznaj¹ zwyczaje i tradycje anga¿uj¹c siê w
przygotowania uroczyœci i œwi¹t,

– bior¹ udzia³ w warsztatach, zajêciach, lek-
cjach, spotkaniach, spektaklach, koncertach w

instytucjach kulturowych na terenie miasta
Szczecin.

Do najciekawszych przedsiêwziêæ zaliczamy:
– zwiedzanie gmachu Urzêdu Miasta, podczas

którego przedszkolaki spotka³y siê z wiceprezy-
dentem Micha³em Przepier¹, spacerowa³y po miej-
skich podziemiach oraz wziê³y udzia³ w dyskusji i
g³osowaniu   w sali obrad Rady Miasta,

–uczestnictwo w przedszkolnym konkursie
plastycznym: „Herb mojego miasta”,

– skonstruowanie gry planszowej utrwalaj¹cej
wiadomoœci o mieœcie i regionie,

– udzia³ w zajêciach edukacyjnych w Miejskiej
Bibliotece, miejscu wiedzy i kultury,

– wzbudzanie œwiadomoœci ekologicznej pod-
czas wycieczki do Ekoportu,

– uczestniczenie w miejskich obchodach Œwiê-
ta Flagi przy Pomniku Czynu Polaków,

– wzbogacanie wiedzy na temat sztuki sakral-
nej podczas zwiedzania Szczeciñskiej Katedry,

– rozwijanie zainteresowania instytucjami
kultury naszego miasta, dziêki wizytom w: Te-
atrze Lalek Pleciuga, Operze, Filharmonii, Ki-
nie, Muzeum Narodowym, Muzeum Techniki
i Komunikacji,

– zwiedzanie Szczecina zabytkowym tramwa-
jem „Pere³ka”,

– spacerowanie do miejsc opisanych w ksi¹¿ce
M. Wilczyñskiej pt. „Zamkowe opowieœci duszka
Bogusia”.

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ wspó³-
czesny œwiat na nowo dostrzega wartoœci kul-
turowe pozostaj¹ce w œcis³ym zwi¹zku z sze-
roko pojêt¹ problematyk¹ regionaln¹. Mode-
luj¹ one postawy, umo¿liwiaj¹ce poszerzenie
wiedzy na temat wspólnot narodowych. Po-
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przez edukacjê re-
gionaln¹ poznaje-
my otoczenie spo-
³eczne i elementy
jego kultury. Wdra-
¿a ona dziec i  w
prawdziwy œwiat
prze¿yæ, emocji i
piêkna. Wiedza do-
tycz¹ca przesz³oœci
i kultury umo¿liwia
g³êbsze poznanie
s ieb ie ,  swojego
miejsca w œrodowi-
sku, w grupie spo-
³ecznej, ³atwiej poj-
mowaæ innych lu-
dzi oraz akceptowaæ ich odmiennoœæ, stawaæ
siê otwartym na inne kultury.6

D¹¿¹c do kszta³towania postawy patriotycz-
nej nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu, i¿ jest
to proces d³ugotrwa³y. Trzeba pamiêtaæ, ¿e po-
stawa patriotyczna nie mo¿e polegaæ tylko na
s³ownej deklaracji i okazywaniu uczuæ do mia-
sta i kraju, ale musi objawiaæ siê aktywnym dzia-
³aniem prowadz¹cym do zrozumienia i realiza-
cji zadañ oraz rozwijania okreœlonych cech oso-
bowoœci dziecka.

Mamy nadziejê, ¿e dzieci, które pokochaj¹ swo-
je miasto i okolice, jako doroœli bêd¹ dzia³aæ na
rzecz rozwoju swojego miasta, a nie bêd¹ wy-
je¿d¿aæ z przekonaniem, „¿e w moim mieœcie nie
ma przysz³oœci”.

X X X
1. J. Engiel, M. Podlasiecka , Mój region Ma-

zowsze, „Zeszyt Edukacji Regionalnej”, Warsza-
wa 2000, s.5

2. L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszko-
lu i klasach m³odszych szko³y podstawowej, Kiel-
ce 2006, s.11-13.

3. Tam¿e, s. 11-13.
4. H. Wurszt, Budziæ mi³oœæ do rodzinnej ziemi,

„Edukacja i Dialog” 2000, nr.7, s.55-57.
5. L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszko-

lu i klasach m³odszych szko³y podstawowej, Kiel-
ce 2006, s.17-19.

6. L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszko-
lu i klasach m³odszych szko³y podstawowej, Kiel-
ce 2006, s.22.

Anna Kobiela
Anna Szynert

– Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie
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Wizyta w schronie bêdzie dla dzieci wspa-
nia³¹ atrakcj¹ i ogromnym prze¿yciem. To rów-
nie¿ doskona³a okazja, by mog³y one przenieœæ
siê w nieznane im czasy, o których do tej pory
mog³y us³yszeæ jedynie na lekcjach historii.
Nasze muzeum to miejsce tajemnicze, ciekawe
i bezpieczne.

Wejœcie do schronu jest nie tylko wspania³¹
przygod¹ – ma równie¿ formê projektu edukacyj-
nego, umo¿liwiaj¹cego opiekunom wprowadze-
nie dzieci w œwiat tajemnic i zagadek historii.
Bêdzie to nie tylko niezapomniane prze¿ycie, ale
równie¿ prawdziwa lekcja.

Na trasie zwiedzania, które liczy prawie ki-
lometr dzieci zobacz¹ wiele wystaw i ekspo-
natów, us³ysz¹ oryginalne dŸwiêki nalotu i
dowiedz¹ siê dlaczego Szczecin sta³ siê pol-
skim miastem. 

 Dla grup powy¿ej 14 osób trasa (II wojna
œwiatowa, gdzie ciekawostk¹ jest alarm prze-
ciwlotniczy lub trasa Zimna Wojna, podczas
której mo¿na zapoznaæ siê z histori¹ tego
miejsca w okresie powojennym, jak równie¿
przybli¿yæ dzieciom ogólne zagadnienia z
¿ycia w Polsce lat PRL-u ). Przejœcie ka¿d¹ z
tras trwa ok. 1 godziny.

Zapraszamy najm³odszych turystów z opieku-
nami do zwiedzania Szczeciñskich Podziemnych
Tras Turystycznych.

Zapraszamy na podziemn¹ przygodê wszystkie
dzieci do 9. roku ¿ycia wraz z opiekunami

Podczas oprowadzania z przewodnikiem prze-
niesiemy siê w czasie i us³yszymy niesamowite
szczeciñskie legendy. Odwiedzimy drewniany
gród, zajrzymy do gniazda Gryfów, z wysokoœci
fortecznych murów spojrzymy na rozrastaj¹ce siê
miasto oraz spróbujemy odnaleŸæ ducha podzie-
mi Skarbka.

Lekcja muzealna dla dzieci i
m³odzie¿y „Ku chwale ojczyzny!”

Grupa docelowa: dzieci i m³odzie¿ w wieku
szkolnym

Cel: Æwiczenie pamiêci i utrwalanie infor-
macji zwi¹zanych z jubileuszem 100-lecia od-
zyskania niepodleg³oœci poprzez zabawê jak
równie¿ czynne uczestnictwo w rekonstruk-
cji mianowania na strzelca legionów Józefa
Pi³sudskiego. Nauka pieœni „My pierwsza bry-
gada”.

Narzêdzia: wystawa jubileuszowa , kwestiona-
riusze pytañ, mianowanie
wraz z dyplomem jako pa-
mi¹tka dla ka¿dego uczest-
nika

Prowadz¹cy:  w mundu-
rze kapitana 1 Brygady Jó-
zefa Pi³sudskiego rodzinnie
zwi¹zany z histori¹ Legio-
nów Polskich

Czas trwania: 30-40 min.

Ofertê  mo¿na ³¹czyæ z
tras¹ standardow¹ wówczas
ca³y pobyt w Podziemnych
Trasach to:

Opis poszczególnych
punktów dzia³ania:

Podziemne trasy
Szczecina

Byliœcie tu?
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1. Przywitanie uczestników: przywitanie
dzieci, podzia³ na grupy, ka¿da grupa ma mieæ
kapitana

2. Przebieg: w pomieszczeniu tzw. nowego
tunelu

– przedstawiamy wystawê jubileuszow¹ w ga-
blotach

– rozdajemy kwestionariusze pytañ
– przewodnik podaje w³aœciwe odpowie-

dzi kapitan sprawdza odpowiedzi i daje
punkt, zwyciêska dru¿yna
otrzymuje naklejki oko-
licznoœciowe

– wszyscy uczestnicy s¹
mianowani  na na strzelca
Legionów Józefa Pi³sud-
skiego, ka¿de dziecko
mianowane jest wg starej
tradycji, musi wymyœliæ
sobie pseudonim wojsko-
wy, otrzymuje dyplom z
mianowania

– na koniec wspólne œpie-
wanie pieœni I Brygady

Oferta nie jest ograniczo-
na czasowo.
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Ksi¹¿kê poleca autorka –
Monika Wilczyñska

( portal SzczecinCzyta.pl)

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

S¹ ksi¹¿ki, które daj¹ relaks. S¹ te¿ takie,
które inspiruj¹ do spacerów i odkrywania cie-
kawych miejsc. Miejsc, które byæ mo¿e mijamy
ka¿dego dnia nie zwracaj¹c na nie szczególnej
uwagi.

Ksi¹¿ka „Zamkowe opowieœci duszka Bogu-
sia” powsta³a kilka lat temu, po to by zachê-
ciæ rodziców i ich dzieci do wspólnych wy-
praw po Szczecinie. Drugie wydanie, w mniej-
szym formacie z nowymi ilustracjami Doroty
Wojciechowskiej jest czêst¹ lektur¹ dzieci ze
szko³y podstawowej, a nawet przedszkolaków!
Rodzice, którzy czytaj¹ j¹ wspólnie z dzieæ-
mi, czêsto ze zdziwieniem odkrywaj¹ jak ma³o
znaj¹ swoje miasto.

Dziêki opowieœciom pewnego ma³ego duszka,
czytelnicy poznaj¹ wiele legend i ciekawych hi-
storii o Szczecinie. Bohaterem ksi¹¿ki jest ch³o-
piec, Adaœ. Uczeñ klasy trzeciej. Wci¹¿ skrycie
marzy o tym, by spotkaæ ducha na Zamku Ksi¹-

¿¹t Pomorskich. Jego marzenie siê spe³nia, w do-
datku duszek, którego poznaje jest ca³kiem sym-
patyczny i lubi opowiadaæ ciekawe historie. Ka¿-
de ich spotkanie to jakaœ opowieœæ o tym, co zda-
rzy³o siê w Szczecinie przed wiekami. Kim by³a
Sydonia von Borck? Dlaczego po zamkowym
dziedziñcu o pó³nocy biegaj¹ czarne koty? Czy
mo¿na umrzeæ od uderzenia kie³bas¹? Kim by³a
¿ona Bogus³awa X? Jaki skrzat ukrywa siê w Pusz-
czy Bukowej? Oto tylko niektóre z pytañ, na które
Adaœ pozna³ odpowiedzi. W ksi¹¿ce nie brakuje
zagadek i niewyjaœnionych tajemnic. Tego, co
dzieci lubi¹ najbardziej.

Uwaga! Po przeczytaniu tej opowieœci koniecz-
ny jest rodzinny spacer na zamek w poszukiwa-
niu duszka i miejsc opisanych w ksi¹¿ce!

Nowe wydanie z 2017 roku ró¿ni siê od po-
przedniego formatem (³atwiej zapakowaæ je do
plecaka) i ilustracjami. Na koñcu ksi¹¿ki znala-
z³o siê te¿ kilka pytañ, które sprawdz¹ wiedzê
m³odych czytelników.

Zamkowe opowieœci duszka Bogusia
tekst: Monika Wilczyñska
ilustracje: Dorota Wojciechowska
Wydawnictwo BIS, 2017
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Iga Kamela
– nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka

w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach

                                              oœwiatowych

Czego Ucz¹ Dzieci (7)

10-lecie Akademii Edukacji Przedszkolaka
Pa³ac M³odzie¿y – PCE w Szczecinie

Cierpliwoœæ
Mi³oœæ cierpliwa jest,

³askawa jest. Mi³oœæ nie
zazdroœci, nie szuka po-
klasku, nie unosi siê
pych¹… to pierwsze s³o-
wa Hymnu o Mi³oœci.
Istnieje tyle piêknych
s³ów wype³niaj¹cych
uczucie mi³oœci, dlacze-
go w³aœnie cierpliwoœæ jest pierwsza? W tej ods³o-
nie CUD – u poszukam odpowiedzi na to pytanie.

Jestem nauczycielem i matk¹ z wyboru, powo³a-
nia, pasji i poczucia misji. Zdajê sobie sprawê, ¿e
wychowanie to œwiadomy proces oddzia³ywania na
wszystkie obszary rozwojowe dzieci. Na "wzburzo-
nym oceanie" dzieciêcej aktywnoœci, mnogoœci
potrzeb poznawczych oraz intensywnoœci prze¿yæ
staram siê byæ "spokojn¹ wysp¹" zapewniaj¹c¹ rów-
nowagê, spokój i wyciszenie, które warunkuj¹ po-
czucie bezpieczeñstwa. Z wieloletnich doœwiadczeñ,
obserwacji i dzia³añ praktycznych wiem, ¿e tylko
w takich warunkach mo¿na efektywnie i z sukcesa-
mi brn¹æ przez trudy procesu wychowawczego –
tworzyæ zasady, stawiaæ granice, t³umaczyæ b³êdy i
wyci¹gaæ wnioski. Pomaga mi w tym wiedza z za-
kresu psychologii rozwojowej, obserwacja, rozmo-
wy z dzieæmi, nauczycielami oraz rodzicami, indy-
widualny plan pracy oraz empatia.

Nie wiem, czy to „szósty zmys³” czy zdrowy
rozs¹dek i umiejêtnoœæ wyci¹gania wniosków do-
prowadzi³y mnie do ostatecznej diagnozy, która
brzmi „cierpliwoœæ jest gorzka, a jej owoce s³od-
kie”. Tysi¹ce razy mia³am w ustach gorzki smak
wyrzutów sumienia z powodu porywczych reakcji
na czyjeœ zachowanie, komentarz, postawê lub gest.
Tysi¹ce razy miota³y mn¹ wichry emocji i nic kon-
struktywnego z tego nie wychodzi³o…tylko kurz
bitewny, strata energii i zaufania do siebie. Gdy
przyszed³ tysi¹c pierwszy raz, powiedzia³am doœæ
i zaczê³am pracowaæ nad sob¹. W znoju i trudzie
wypracowa³am w sobie ³ad wewnêtrzny obudowa-
ny spokojem i wiar¹ w swoje mo¿liwoœci. Wiem
ju¿, ¿e dziêki harmonii i opanowaniu mogê real-
nie docieraæ i wspieraæ dzieci, bliskich i przyja-
ció³. Przekona³am siê o tym, ¿e spokojny, natural-

ny ton g³osu, dobre intencje i uczciwe zamiary
daj¹ du¿o lepsze efekty ani¿eli krzyk, krytyka,
oskar¿anie i zadawanie bezsensownych kar, któ-
rych i tak nikt nie egzekwuje. Dotar³o do mnie, ¿e
pewnych rzeczy w procesie wychowawczym nie
osi¹gnie siê „na pstryk” – trzeba czasu i tyle!

Jako rodzic trzylatka, który buduje osobowoœæ
i walczy o swoj¹ indywidualnoœæ „³adujê” cier-
pliwoœæ jak telefon komórkowy. Serio, zawsze wie-
czorem analizujê moje reakcje na jego „akcje” i
œpiewam w duchu hymn do mojej cierpliwoœci

z proœb¹ by mnie nie opuœci³a! Wiem, ile dziê-
ki niej uda³o mi siê zyskaæ. Najwa¿niejsze to za-
ufanie mojego dziecka do mnie i moich decyzji i
poczucie bezpieczeñstwa. Te wartoœci otwieraj¹
kolejne drzwi do jego serca i umys³u…chyba je-
stem szczêœciar¹, a wszystko dziêki cierpliwoœci:

Cierpliwoœæ jest moj¹ tarcz¹, która chroni mnie
przed zgubnym wp³ywem nerwów, stresu i gnie-

wu. Podpowiada mi dobre rozwi¹zania, z których
jestem dumna, bo widzê jak zasiane ziarno kie³-
kuje i z pewnoœci¹ wyda plony. Cierpliwoœæ po-
maga mi „pouk³adaæ” siê sama ze sob¹. Dziêki
niej lepiej poznajê siebie, swoje wartoœci, potrze-
by i mo¿liwoœci. Bêd¹c opanowana i wyciszona
s³yszê swoj¹ intuicjê, która w chaosie myœli i in-
tensywnoœci emocji wymyka siê z pod kontroli i
tracê „sterownoœæ”. Cierpliwoœæ daje mi spokój,
tak potrzebny do budowania prawdziwych wiêzi
z dzieæmi i bliskimi, poprawnych relacji z rodzi-
cami i poczucia wspólnoty z kole¿ankami i kole-
gami z pracy.

NIGDY NIE TRAÆ CIERPLIWOŒCI
TO JEST OSTATNI KLUCZ, KTÓRY
OTWIERA DRZWI
       Antoine de Saint- Exupery
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R  E  G  U  L  A  M  I  N

1. Rozporz¹dzenie RODO - Rozporz¹dzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych).

Szczecin 2019

Nagroda:

I miejsce – statuetka Z£OTA ME-
TAFORA

Organizatorem konkursu jest:
1. ZWI¥ZEK LITERATÓW POL-

SKICH ODDZIA£ W SZCZECINIE

Konkurs jest adresowany do twórców
zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy
ukoñczyli 16 lat.

2. Konkurs: „O Z³ot¹ Metaforê” ma
charakter otwarty, bez wymagañ tema-
tycznych.

3. Warunkiem uczestnictwa w Kon-
kursie jest nades³anie zestawu 3 wierszy
w czterech egzemplarzach, ka¿dy wiersz
nie mo¿e przekraczaæ 23 wersów.

4. Ka¿dy utwór powinien byæ ozna-
czony god³em /s³owne lub cyfrowe, nie
obrazki czy grafiki/; to samo god³o po-
winno wystêpowaæ na do³¹czonej ko-
percie, zawieraj¹cej kartkê z: imieniem
i nazwiskiem autora pracy, dat¹ urodze-
nia, adresem zamieszkania, e-mailem, te-
lefonem kontaktowym.

5. Autorzy musz¹ z³o¿yæ oœwiadcze-
nie zgody na publikacjê (ZA£¥CZNIK
nr 1) oraz  zgodê na przetwarzanie da-
nych osobowych w tym wizerunku zgod-
nie z art. 13 Rozporz¹dzenia RODO1.

(ZA£¥CZNIK nr 2).

6. Prace bez oœwiadczeñ nie bêd¹ bra-
³y udzia³u w konkursie.

7. Zg³oszone do konkursu prace nie
mog¹ byæ, do czasu og³oszenia wyni-
ków, publikowane w ca³oœci lub we frag-
mentach oraz nie mog¹ byæ nagrodzone
w innych konkursach.

8. Termin przesy³ania prac na kon-
kurs up³ywa w dniu 30.04.2019 r.

9. Prace nale¿y przes³aæ listownie na
adres:

ZWI¥ZEK LITERATÓW
POLSKICH
ODDZIA£ W SZCZECINIE
al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs – im. Józefa

BURSEWICZA „O Z³ot¹ Metaforê”.

10. Uroczyste og³oszenie wyników od-
bêdzie siê 23 czerwca 2019 roku w
Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyc-
kiego, o czym laureaci zostan¹ powia-
domieni telefonicznie, e-mailem lub li-
stownie.

 11. Poprzez udzia³ w konkursie
Uczestnik wyra¿a zgodê na zastoso-
wanie siê do niniejszego regulaminu.

12. Administratorem danych osobo-
wych Uczestników jest Organizator.

13.  Dane osobowe Uczestników s¹
zbierane i przetwarzane wy³¹cznie w
ramach i na potrzeby Konkursu.

14. Niniejszy regulamin jest dostêpny
na stronie internetowej Zwi¹zku Litera-
tów Polskich Oddzia³ w Szczecinie.

http://zlpszczecin.pl

15. Szczegó³owe informacje o konkursie
mo¿na  uzyskaæ pod nr tel. 261 45 53 78

Prezes ZLP
Oddzia³ w Szczecinie
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W 2019 roku po raz trzeci Pa³ac M³odzie¿y w
Szczecinie, zaprosi³ do konkursu fotograficzne-
go realizowanego w ramach projektu Pa³acowy
Uniwersytet Fantastyczny.

Ka¿dy kto mia³ wiêcej ni¿ 13 i mniej ni¿ 25 lat
móg³ zebraæ grupê przyjació³, wyjœæ z domu i udo-
wodniæ, ¿e SZCZECIN JEST FANTASTYCZNY!

Od trzech lat uczestnicy pokazuj¹  zdjêciach
inne, magiczne ujêcie miasta, w którym miesz-
kaj¹. Do tej pory uchwycili ju¿ na swych fotogra-
fiach wró¿ki, elfy, nimfy leœne inne fantastyczne
postacie, które zamieszkuj¹ nasze miasto. Bo tak
naprawdê wystarczy tylko odrobina wyobraŸni by
je dostrzec.

Po wakacjach na stronie Pa³acu M³odzie¿y og³osi-
my nowy regulamin konkursu. Wszystkich, którzy
chcieliby wzi¹æ udzia³ w kolejnej edycji, która od-
bêdzie siê w 2020 roku, ju¿ dziœ zachêcamy do ro-
bienia zdjêæ!

Udowodnij, ¿e
SZCZECIN JEST FANTASTYCZNY!

zdjêcia: uczestnicy wszystkich edycji konkursu

 Miejski Konkurs Fotograficzny
„Fantastyczny Szczecin”
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Gala ¯eglarska za nami..
...znamy laureatów Szczeciñskich Nagród 2018
By³o 101 zg³oszeñ i 31 nominacji, ale tylko

11 nagród i stosownych statuetek w „puli” te-
gorocznych  III. Miêdzynarodowych Nagród
¯eglarskich Szczecina. „Na czerwonym dywa-
nie” w Starej RzeŸni, w sobotni wieczór 30
marca 2019, znalaz³o siê wiêc miejsce te¿ tylko
dla 11 laureatów, pozostali Nominowani musz¹
poczekaæ… Mo¿e dostan¹ kolejn¹ szansê w
przysz³oœci…? Przypomnê, ¿e fundatorem
dwóch nagród – Rejs Roku i ¯eglarz Roku –
jest ZOZ¯, wrêcza³ je wiêc Prezes ZOZ¯ Zbi-
gniew Zalewski. Dwie nagrody – dla Jakuba
Rodziewicza i Roberta Siluka, z SEJK Pogoñ –
odebra³a w ich imieniu Marzena Siluk, Kierow-
nik Biura ZOZ¯ (obaj s¹ aktualnie na mistrzo-
stwach na Majorce). (WS)

Nagrody ¯eglarskie trafi³y do laureatów
W sobotnie wieczór poznaliœmy laureatów

trzecich Miêdzynarodowych Nagród ¯eglar-
skich Szczecina. Nagroda g³ówna im. kpt. Lu-
domira M¹czki trafi³a do Macieja Krzeptow-
skiego. W trakcie gali uczczono minut¹ ciszy
pamiêæ j.kpt. Janusza Charkiewicza, cz³onka ka-
pitu³y, który zmar³ nagle 21 marca.

– Miêdzynarodowe Nagrody ¯eglarskie Szczeci-
na z roku na rok ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹ – zacz¹³ Piotr Krzystek, prezydent Szczeci-
na. – Osoby, które zdobywaj¹ Nagrody krzewi¹ ideê
¿eglarskie i daj¹ piêkny przyk³ad dla m³odych po-
koleñ. Cieszê siê, ¿e inicjatywa spotka³a siê z takim
uznaniem. Gratulujê wszystkim laureatom. Tak na-
prawdê grupa osób, które zas³uguj¹ na wyró¿nie-
nie, jest jeszcze wiêksza. A same Nagrody pokazuj¹,
jaki naprawdê morski jest Szczecin.

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, czosnek
i yerba mate), a jego nazwisko znajdzie siê w szcze-
ciñskiej Alei ¯eglarzy na nadodrzañskich bulwa-
rach. – Gdy wsiada³em z Ludkiem na „Mariê” nie
s¹dzi³em, ¿e tak to siê skoñczy – mówi³ wzruszony
kpt. Maciej Krzeptowski, podczas odbierania g³ów-
nej statuetki. – Bardzo dziêkujê…jestem niesamo-
wicie wdziêczny za tê statuetkê.

Poni¿ej prezentujemy tegorocznych zwyciêz-
ców, wraz z uzasadnieniami przyznania nagród.

Nagroda im. kpt. Ludomira M¹czki – Maciej
Krzeptowski

Za wiernoœæ idei swobodnego ¿eglowania po
morzach i oceanach w poszukiwaniu przyjaŸni i
nie odkrytych l¹dów. Za znacz¹cy wk³ad w roz-
wój ¿eglarstwa na Pomorzu Zachodnim i w Pol-
sce, oraz wskazywanie drogi m³odym adeptom
¿eglarstwa za horyzont, ku wielkiej wodzie.

Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka – Mate-
usz Stodulski

Za wyj¹tkowy rejs rodzinny dooko³a œwiata i
realizacjê piêknych marzeñ o odkrywaniu dale-
kich l¹dów i oceanów.

¯eglarz Roku – Szymon Kuczyñski
Za rejs dooko³a œwiata bez zawijania do por-

tów ma³ym jachtem „Atlantic Puffin” i podjêcie
wyzwania op³yniêcia globu na trasie Plymouth –
Plymouth, w jak najkrótszym czasie.

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

Za zajêcie pierwszego miejsca w Pucharze Eu-
ropy w klasie Laser Standard i zdobycie tytu³u
Mistrza Europy w kategorii U21 w klasie Laser
Standard.

Popularyzator ̄ eglarstwa – Nagroda im. kpt.
Kazimierza Haski – Zenon Szostak

Za ponad 40-letni¹ dzia³alnoœæ na rzecz popu-
laryzacji ¿eglarstwa, szczególnie akademickiego,
na Pomorzu Zachodnim i w Polsce.

Nagroda kota Umbriagi – Sekcja ¯eglarska
M³odzie¿owego Domu Kultury w Stargardzie

Za osi¹gniêcia na polu popularyzacji ¿eglar-
stwa wœród najm³odszych.

Nagroda Kulturalna ¯eglarskiego Szczecina
– Katarzyna Wolnik-Sayna

Za znacz¹cy wk³ad w utrwalenie pamiêci o wy-
bitnych ¿eglarzach i ich rejsach, które przesz³y do
historii ¿eglarstwa regionalnego oraz polskiego.

Wydarzenie ̄ eglarskie – Regaty Zeesenbootów
Dla regat popularyzuj¹cych ¿eglarstwo na Pomo-

rzu Przednim, bêd¹cych czêœci¹ kultury „zessenbo-
otów”, promuj¹cych dawne regionalne ¿eglowanie.

M³ody ¯eglarz Roku – Filip Mi³oszewski
Nadziei regionalnego ¿eglarstwa, który osi¹gn¹³

w roku 2018 wybitne wyniki sportowe w ¿eglar-
stwie regionalnym, polskim i miêdzynarodowym.

Trener Roku – Robert Siluk
Najlepszemu trenerowi na Pomorzu Zachodnim,

którego zawodnicy osi¹gaj¹ wybitne rezultaty w
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¿eglarstwie sportowym, zarówno w regionie, w
Polsce, jak i na œwiecie.

¯eglarska Nagroda Specjalna – Peter Dorleij
Popularyzatorowi kultury ³odzi rybackich typu

Botter i pomorskich ³odzi typu zessenboot.
Sobotnie spotkanie w Starej RzeŸni by³o okazj¹

do integracji œrodowiska ¿eglarskiego. Wœród
przyby³ych goœci znaleŸli siê ¿eglarze, cz³onko-
wie klubów, osoby zwi¹zane z bran¿¹ morsk¹,
przedstawiciele przedsiêbiorstw prywatnych i pu-
blicznych, samorz¹dowcy. Gali towarzyszy³y
prezentacje filmów ukazuj¹ce ¿eglarskie zmaga-
nia; by³y te¿ wspólne rozmowy oraz wystêpy
artystyczne. Organizatorami wydarzenia by³
Urz¹d Miasta Szczecin oraz ¯egluga Szczeciñ-
ska Turystyka Wydarzenia.

Celina Wo³osz
– Rzecznik Prasowy ¯STW
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„Dar M³odzie¿y”
w domu 2019…

…zast¹pi go "Czwarty
w wielkiej sztafecie"?

„Og³aszam program budowy nowego ¿aglow-
ca, który zast¹pi „Dar M³odzie¿y”, a równocze-
œnie og³aszam wielki konkurs narodowy na wy-
bór nazwy dla tego nowego ¿aglowca” – powie-
dzia³ w czwartek 28 marca 2019 w Gdyni mini-
ster gospodarki morskiej i ¿eglugi œródl¹dowej
Marek Gróbarczyk.

Budowê nowego ¿aglowca szkolnego min.
M. Gróbarczyk og³osi³ na skwerze Koœciusz-
ki w Gdyni, podczas uroczystoœci powitania
„Daru M³odzie¿y”, po powrocie  z rocznico-
wego wokó³ziemskiego „Rejsu Niepodleg³o-
œci”. „Po 10 miesi¹cach d³ugiego rejsu „Dar
M³odzie¿y” wróci³ do domu, koñcz¹c w ten
sposób Rejs Niepodleg³oœci. Przemierzy³ trzy
oceany, wiele mórz, zawita³ w 23 portach. To
trzecia wielka wyprawa polskiego ¿aglowca
(…) Witam was w Polsce, witamy was w oj-
czyŸnie i witam was w Gdyni (…) Wyp³ynêli-
œcie z wielkim, wa¿nym przes³aniem: powie-
dzieæ œwiatu, ¿e Polska jest najwa¿niejsza.
Dobrze wype³niliœcie to zadanie. Dziêkujê
wam za to” – mówi³ minister (…)

Przypomnê, ¿e „Dar M³odzie¿y” jako sta-
tek rz¹dowy jest rzeczywistym Morskim Am-
basadorem Rzeczypospolitej, podobnie jak
jego poprzednik czyli muzealny obecnie „Dar
Pomorza”. Od wejœcia do s³u¿by w 1982 roku
na „Darze M³odzie¿y” odbywaj¹ te¿ praktyki
szkolne nie tylko studenci macierzystej gdyñ-
skiej Akademii Morskiej – obecnie Uniwer-
sytetu Morskiego – ale tak¿e naszej szcze-
ciñskiej AM, a tak¿e s³u-
chacze œrednich szkó³ mor-
skich – ze Szczecina, Œwi-
noujœcia ,  Ko³obrzegu i
Dar³owa. By³ te¿ czartero-
wany dla potrzeb nasza
m³odzie¿owej reprezenta-
cji Szczecina, na trasie
s³ynnych regat Tall Ships
Races, i z tej okazji na
dwóch ¿aglach na grot-
maszcie zagoœci³ wtedy
Gryf Szczeciñski (na zdjê-
ciach). Herb naszego mia-
sta jest te¿ na bezanmasz-
cie, poprzedzany na fok-
maszcie i grotmaszcie her-

bami Gdyni i Gdañska. Jest te¿ Ambasadorem
Szczecina, obok naszego „Dar Szczecina”...

Wynios³e maszty „Daru M³odzie¿y” wielokrot-
nie zdobi³y panoramê Wa³ów Chrobrego – jak na
zdjêciach – podobnie jak sylwetkê dolnego Man-
hattanu, w 1992 roku. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
w pierwszej wokó³ziemskiej podró¿y ¿aglowca, w
latach 1986-87, po³owê za³ogi szkolnej stanowili
studenci naszej WSM, a teraz wœród za³ogi etato-
wej praktycznie stale s¹ te¿ absolwenci naszej AM.
Wœród uczestników wielki Rejsu Niepodleg³oœci
2018/2019 by³a w pierwszym etapie  – z wizyt¹ w
Szczecinie – grupa s³uchaczy œrednich szkó³ mor-
skich ze Szczecina i Œwinoujœcia, ale niestety we
wszystkich pozosta³ych etapach nie by³o oficjal-
nej reprezentacji szczeciñskiej AM…

¯aglowiec zawsze udostêpniany jest zwiedza-
j¹cym podczas wizyt w portach, a przy okazji
przysz³ych postojów przy Wa³ach Chrobrego
warto wybraæ siê wtedy na jego pok³ad i zwró-
ciæ uwagê na te szczeciñskie akcenty piêknej
fregaty. Najbli¿sza okazja 29 czerwca br., kie-
dy zawinie do Szczecina ze s³uchaczami szcze-
ciñskiego ZCEMiP, z ul. Ho¿ej (by³ego ZSBO).
Jeszcze lepiej do³¹czyæ do za³ogi, widok frega-
ty id¹cej pod pe³nymi ¿aglami uwa¿any jest za
jeden z najpiêkniejszych w œwiecie…
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  Zbli¿aj¹cy siê do „40-ki” STS „Dar M³odzie-
¿y” – zbudowany w Gdañsku w serii tzw. „chore-
niówek”, jako „Trzeci w wielkiej sztafecie” pol-
skich cywilnych ¿aglowców szkolnych, po legen-
darnych „Lwowie” i „Darze Pomorza” – ma siê
dobrze i mo¿e byæ jeszcze przez wiele lat eksplo-
atowany, ale osi¹gn¹³ ju¿ morski wiek emerytal-
ny i zgodnie z zapowiedzi¹ ministra ma byæ za-
st¹piony przez  jego nastêpcê – „Czwartego w
wielkiej sztafecie”? Jak bêdzie siê nazywa³? Kiedy
zawita do Szczecina?

 Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
Na zdjêciach: „Dar M³odzie¿y” pod pe³nymi

¿aglami, ze szczeciñskimi elementami i szcze-
ciñsk¹ m³odzie¿¹ na rejach i na pok³adzie a tak-
¿e przy Wa³ach Chrobrego i w Nowym Jorku.
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Londyn oczami B³a¿eja

W drodze z Ponta Delgada 13 marca na wo-
dach Kana³u Angielskiego „Dar M³odzie¿y”, za-
mkn¹³ w Rejsie Niepodleg³oœci wokó³ziemsk¹
pêtlê. Mo¿ecie przeczytaæ na ten temat wiêcej.
Dla zainteresowanych podajê link:

http://www.umg.edu.pl/aktualnosci/2019/w-
299-dni-dookola-swiata?fbclid=IwAR1Rjptkc-
cRy lS IkWRyCJb2HIuvmiYE9Yo7HnY-
AqZT4RH_IK6iZn44o57gw

Po krótkim ale pe³nym sztormów przelocie z
Azorów przyszed³ czas na Londyn. Do najwiêk-
szego miasta królestwa, i jednoczeœnie najwiêk-
szego miasta Unii Europejskiej przyp³ynêliœmy
17 marca – idealnie by celebrowaæ Dzieñ Œwiê-
tego Patryka. Ten niezwyk³y dzieñ nie jest je-
dynie œwiêtem narodowym Irlandii, to jedno z
najchêtniej obchodzonych œwi¹t na ca³ym œwie-
cie. W trakcie obchodów œwiêta organizowane
s¹ parady, imprezy i koncerty, a na czeœæ patro-
na Zielonej Wyspy ubrani na zielono ludzie
wznosz¹ liczne toasty. Zabawa by³a przednia,
szkoda tylko ¿e tak krótka.

Przycumowaliœmy  do nabrze¿a Greenwich.
Tu najwiêkszym i bardzo fascynuj¹cym  obo-
wi¹zkiem by³o zwiedzanie XIX-wiecznego kli-
pra herbacianego, który pobi³ wiele rekordów
prêdkoœci. SV Cutty Sark  – bo o nim mowa –
jest obecnie jedynym zachowanym kliperem
herbacianym na œwiecie. Stoi w suchym doku
jako statek-muzeum.

Londyn – miasto czerwonych autobusów i bu-
dek telefonicznych z ka¿dej strony zachwyca
swoim urokiem, ³¹cz¹c ze sob¹ nowoczesnoœæ i
historiê. Miasto kojarzy siê bardzo z pochmur-
nym niebem, deszczow¹ aur¹ i wszech opadaj¹c¹
mg³¹. My jednak mieliœmy du¿o szczêœcia i mo-
gliœmy podziwiaæ liczne zabytki w nieœmia³o
wychodz¹cych promieniach s³oñca. Widzieliœmy
miêdzy innymi: Pa³ac Buckingham, wie¿ê z ze-
garem Big Ben (niestety obecnie w renowacji),
twierdzê Tower of London,
s³ynny zwodzony most Tower
Bridge (mylony niekiedy z s¹-
siednim Mostem Londyñskim,
London Bridge), Lodon Eye,…

Przed nami nastêpny, ostat-
ni ju¿ port Rejsu Niepodleg³o-
œci – Gdynia.

Serdeczne pozdrowienia z
przepiêknego Londynu dla
Was wszystkich.

B³a¿ej Giermakowski
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Ruszaj¹ zapisy na wakacje

na wodzie 2019...
...na pó³kolonie „Optimistyczne”

w Centrum ̄ eglarskim
Chocia¿ do wa-

kacji zosta³y jesz-
cze trzy miesi¹ce,
to czas ju¿ je roz-
planowaæ.  Ser-
decznie zaprasza-
my do skorzysta-
nia z oferty Centrum ¯eglarskiego. Ju¿ od 1
kwietnia rusz¹ zapisy na pó³kolonie na wodzie...

¯eglarskie "Optimistyczne" pó³kolonie ka¿de-
go lata ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem i dostar-
czaj¹ wielu niezapomnianych wra¿eñ. Tak¿e w
tym roku dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 7 do
14 lat przygotowaliœmy szeœæ piêciodniowy tur-
nusów. Pó³kolonie w Centrum ̄ eglarskim ³¹cz¹ -
jak co roku - dobr¹ zabawê w gronie rówieœni-
ków z ¿eglowaniem i sportami wodnymi. Uczest-
nicy bêd¹ mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ i w
kajaku i na ¿aglowych Optimistach i DZ-ach.
Chêtni rozpoczn¹ te¿ naukê windsurfingu. Wszy-
scy z pewnoœci¹ zasmakuj¹ prawdziwej ¿eglar-
skiej przygody!  Uczestnicy naszych pó³kolonii
odwiedzaj¹ tak¿e muzea czy kina. Ponadto do-
œwiadczona kadra wychowawców przypomni dzie-
ciom i m³odzie¿y, jak bezpiecznie wypoczywaæ
nad wod¹. Wykwalifikowani instruktorzy naucz¹
te¿ wyplatania lin, wybijania "szklanek" i wi¹za-
nia wêz³ów, a w przerwach na uczestników cze-
kaæ bêd¹ drugie œniadania i obiady, a ostatniego
dnia - ognisko z kie³baskami...

Poni¿ej planowane terminy, do wyboru:
TURNUS TERMIN
Optymistyczny I 08-12.07.2019,

godz. 8.30-16.00
Optymistyczny II 15-19.07.2019,

godz. 8.30-16.00
Optymistyczny III 22-26.07.2019,

godz. 8.30-16.00
Optymistyczny IV 29.07-02.08.2019,

godz. 8.30-16.00

Optymistyczny V 05-09.08.2019,
godz. 8.30-16.00

Optymistyczny VI 19-23.08.2019,
godz. 8.30-16.00

Rekrutacja na pó³kolonie rozpocznie siê w po-
niedzia³ek, 1 kwietnia, o godz. 9.00. Liczba
miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ. Rekrutacja odbywaæ siê bêdzie inter-
netowo. By wzi¹æ w niej udzia³, nale¿y odwie-
dziæ stronê internetow¹ www.centrumzeglar-
skie.pl > zak³adka e-rekrutacja. Do udzia³u w
procesie rekrutacji niezbêdna jest wczeœniejsza
rejestracja i logowanie w systemie. Wype³nione
wnioski nale¿y wydrukowaæ i dostarczyæ do biu-
ra Centrum ¯eglarskiego, ul. Przestrzenna 19
(pok. 113) – nad jeziorem D¹bie.

Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie
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Zostañ cz³onkiem Reprezentacji Szczecina

w TTSR'2019!
Nabory trwaj¹

Marzysz o wielkiej ¿eglarskiej przygodzie?
Chcesz zobaczyæ jak wygl¹daj¹ regaty wielkich
¿aglowców i przy okazji zwiedziæ wody Morza
Pó³nocnego? Jeœli tak, to czekamy w³aœnie na
Ciebie! Do³¹cz do nas i zostañ cz³onkiem Repre-
zentacji Szczecina w The Tall Ships Races 2019.

W³aœnie rozpoczê³a siê rekrutacja do Reprezen-
tacji Szczecina 2019 na regaty The Tall Ships
Races! Pierwsi chêtni ju¿ siê zapisali. Ale spo-
kojnie – poszukujemy a¿ 80 reprezentantów, któ-
rzy stworz¹ zgran¹, szczeciñsk¹ za³ogê. W rega-
tach w barwach Szczecina wystartuj¹ cztery jed-
nostki: wyczarterowany ¿aglowiec „Fryderyk
Chopin”, i trzy miejskie jachty Centrum ¯eglar-
skiego – „Dar Szczecina”, „Zryw” i „Urtica”.

Reprezentacja rozpocznie regaty w duñskim Aal-
borgu, nastêpnie pop³ynie do norweskiego Fre-
drikstad i przez Hanstholm do Bergen i Aarhus.
Regaty bêd¹ odbywaæ siê w dwóch etapach – I
etap – 03-17.07.2019 r. [Aalborg (Dania) – Fre-
drikstad (Norwegia) – Hanstholm (Dania)]  oraz
II etap – 17.07-04.08.2019 r. [Hanstholm (Dania)
– Bergen (Norwegia) – Aarhus (Dania)]. W rej-
sach mog¹ uczestniczyæ zarówno ci, którzy jesz-
cze nigdy nie p³ywali na jachtach, jak i osoby z
doœwiadczeniem ¿eglarskim. Podczas wielu go-
dzin spêdzonych na morzu poznacie nie tylko
uroki ¿eglarstwa, ale tak¿e jako pe³noprawna za-
³oga bêdziecie uczestniczyæ w wachtach nawiga-
cyjnych, bosmañskich, kambuzowych i trapowych.

Rekrutacja do ¯eglarskiej Reprezentacji
Szczecina potrwa do 30.04.2019 r.

Szukamy osób, które:
1. najpóŸniej w dniu 01.06.2019 bêd¹ mia³y ukoñ-

czony 15 rok ¿ycia (pierwszeñstwo w rekrutacji maj¹
osoby w grupie wiekowej od 15 do 25 lat),

2. mieszkaj¹, pracuj¹ lub ucz¹ siê w Polsce
(pierwszeñstwo w rekrutacji maj¹ osoby miesz-
kaj¹ce, ucz¹ce siê, pracuj¹ce w Szczecinie),

3. posiadaj¹ zdolnoœci i umiejêtnoœci artystycz-
ne, sportowe lub ¿eglarskie,

4. s¹ odpowiedzialne i zaanga¿owane w pracê i
podjête dzia³ania,

5. s¹ kreatywne i otwarte na ludzi i œwiat,
6. znaj¹ jêzyki obce w stopniu komunikatyw-

nym,
7. posiadaj¹ dobry stan zdrowia,
8. posiadaj¹ umiejêtnoœæ p³ywania wp³aw,
9. chc¹ prze¿yæ niezapomnian¹, ¿eglarsk¹ przygodê.
Co mo¿esz zyskaæ zg³aszaj¹c siê?
• zdobyæ solidne doœwiadczenie ¿eglarskie,
• odkryæ nowe porty, kultury i tradycje,
• nawi¹zaæ nowe znajomoœci,
• podszkoliæ znajomoœæ jêzyków obcych.
Jak wzi¹æ udzia³ w rekrutacji do Reprezentacji

Miasta Szczecin na The Tall Ships Races 2019?
1. Aby wzi¹æ udzia³ w rekrutacji nale¿y za³o-

¿yæ konto na naszej stronie .
2. Nastêpnie wype³niæ deklaracjê w zak³adce

„Reprezentacja” na stronie www.ttsr.eu i oczeki-
waæ na maila z Centrum ¯eglarskiego, ¿e dekla-
racja zosta³a zaakceptowana.

3. Po otrzymaniu mailowej akceptacji, nale¿y
j¹ wydrukowaæ, podpisaæ i dostarczyæ osobiœcie
lub poczt¹ do Centrum ¯eglarskiego, które znaj-
duje siê w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19.

4. Miasto Szczecin pokrywa czêœæ kosztów rej-
sów odbywaj¹cych siê w ramach Reprezentacji
Szczecina na The Tall Ships Races 2019.

5. Szczegó³owe warunki udzia³u zawiera Regulamin.
Rejsy doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce
Kto nie jest pewien udzia³u w The Tall Ships

Races, mo¿e spróbowaæ swoich si³ w trakcie rej-
sów doprowadzaj¹cych lub odprowadzaj¹cych
jachty na regaty TTSR; w ofercie Centrum ̄ eglar-
skiego znajdziemy dwa rejsy doprowadzaj¹ce:

Zryw (27.06-03.07.2019 r.) Szczecin – Alborg
Urtica  (27.06-03.07.2019 r.) Szczecin – Alborg,
oraz dwa rejsy odprowadzaj¹ce:
Zryw (04-11.08.2019 r.) Aarhus – Szczecin
Urtica (04-11.08.2019 r.) Aarhus – Szczecin.
UWAGA! Rekrutacja na rejsy odprowadzaj¹ce i

doprowadzaj¹ce odbywa siê za poœrednictwem strony
www.centrumzeglarskie.pl -> zak³adka e-rekrutacja.

Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie

  Zdjêcia: Wies³aw Seidler i C¯
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28 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Przed-
szkolu Publicznym nr 65 w Szczecinie, odby³a
siê uroczystoœæ „Chrztu Morskiego”. Imprezê
przedszkoln¹ poprowadzi³y nauczycielki: Ksenia
Mandryk i Agata Gnap. W zabawie udzia³ wziê³y
dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej „¯egla-
rze”. Celem przeprowadzonej imprezy by³o kul-
tywowanie morskich tradycji naszej placówki, pro-
mowanie edukacji morskiej w przedszkolu oraz
zapoznawanie z morskim charakterem naszego re-
gionu. Podczas uroczystoœci „Chrztu Morskie-
go” dzieci 6-letnie stara³y siê zdobyæ tytu³ „Wil-
ka Morskiego”. W obecnoœci morskiego orsza-
ku: Neptuna, Prozerpiny i Syrenki, wszyscy uczest-
nicy zostali poddani rozmaitym próbom oraz brali
udzia³ w ró¿nych konkurencjach m.in.: œpiewa-
nie szant, przeci¹ganie liny, ³owienie rybek, wy-
picie „soku z rekina”, przenoszenie papierowych
muszelek za pomoc¹ s³omki, uk³adanie puzzli z
wizerunkami morskich zwierz¹t itp. Kandydaci na
„Wilków Morskich” musieli wykazaæ siê spraw-
noœci¹ fizyczn¹, odwag¹, m¹droœci¹ i sprytem. Po
wykonaniu zadañ wszystkie przedszkolaki otrzy-
ma³y z r¹k kapitana statku – Pani Dyrektor, dy-
plom i odznakê prawdziwego „Wilka Morskie-
go”. Poprzez zorganizowane konkursy i zabawy
dzieci uczy³y siê wspó³pracowaæ ze sob¹, poko-
nywaæ trudnoœci, wytrwale d¹¿yæ do wykonania
zadania, a przede wszystkim rozwija³y zaintere-
sowania tematyk¹ morsk¹ oraz zosta³y zapozna-
ne z wybranymi tradycjami marynistycznymi. Zor-
ganizowany „Chrzest Morski” by³ okazj¹ do krze-
wienia ¿eglarstwa i spraw morza wœród najm³od-
szych oraz budzenia wœród dzieci przywi¹zania
do regionu i jego tradycji.

Przedszkole Publiczne Nr 65

„Chrzest Morski”
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Konkurs „WIEDZY
MORSKIEJ – 2019”

ETAP I
W dniu 14 marca 2019 roku zosta³ przeprowa-

dzony  w Pa³acu M³odzie¿y – Pomorskim Cen-
trum Edukacji w Szczecinie I ETAP konkursu
„WIEDZY MORSKIEJ – 2019”.

Do konkursu zg³oszonych zosta³o 15 szkó³ i pla-
cówek oœwiatowych dzia³aj¹cych w ramach  SKEM.

• w kategorii szkó³ podstawowych klas I-III   3
dru¿yny po 5 uczestników w zespole,

• w kategorii szkó³ podstawowych klas IV-VIII
7 dru¿yn po 5 uczestników w zespole.

Czêœæ sprawnoœciowa przeprowadzona by³a w
sali gimnastycznej Pa³acu M³odzie¿y. Przygoto-
wano szereg konkurencji sportowych gdzie po-
szczególne dru¿yny po 5 uczestników w zespole
rywalizowa³o miêdzy sob¹ wykazuj¹c siê spraw-
noœci¹ fizyczn¹ oraz wiedz¹ morsk¹.

Przeprowadzono nastêpuj¹ce konkurencje:
• dla klas IV – VIII: Zgrana Za³oga, Zdobyw-

cy Skarbów, Kulawy Marynarz, Przesy³ka, Plakat,
Poszukiwacz Skarbu, Celny Rzut, Zatopiæ Pirata,

I miejsce zdoby³a SP Nr 14 – iloœæ punktów 41
II miejsce zdoby³a SP Nr 5 – iloœæ punktów 35
II miejsce zdoby³a SP Nr 23 – iloœæ punktów 35
IV miejsce zdoby³ MOS Nr 2 – iloœæ punktów 34
V miejsce zdoby³a SP Nr 56 – iloœæ punktów 22
VI miejsce zdoby³a SP Nr 41 – iloœæ punktów 21
VII miejsce zdoby³a SP Nr 45 – iloœæ punktów 15
• dla klas: I-III: Sprawny Marynarz, Przeszkoda

Wodna, Rozbitek w Wodzie, Zgrana Za³oga, Po-
szukiwacz Skarbu, Plakat, Strój Pirata, Sprawny
Marynarz, Przeszkoda Wodna,

I miejsce zdoby³a SP Nr 14 – iloœæ punktów 15
II miejsce zdoby³a SP Nr 5 – iloœæ punktów 10
III miejsce zdoby³a SP Nr 23 – iloœæ punktów 6
Wszystkie konkurencje zosta³y przeprowadzo-

ne zgodnie z regulami-
nem I ETAPU konkursu
„WIEDZY MORSKIEJ
– 2019”.

Nad prawid³owym prze-
biegiem wszystkich kon-
kurencji przeprowadzo-
nych w sali gimnastycz-
nej Pa³acu M³odzie¿y czu-
wali Anna Hanczewska
oraz Dariusz Mnich.

II ETAP konkursu „WIE-
DZY MORSKIEJ - 2019”
bêdzie przeprowadzony w
czerwcu 2019 roku.
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BEZPIECZNI POD ¯AGLAMI
23 lutego 2019 roku (sobota) w godzinach: 9-

15 odbywa³y siê w obiektach sportowych (CKS)
Centrum Kszta³cenia Sportowego przy ul. Rydla
49 zajêcia warsztatowe w ramach PROJEKTU
EDUKACYJNEGO

„BEZPIECZNI POD ¯AGLAMI – Edy-
cja 4, 2019”

Adresatami PROJEKTU byli uczniowie szcze-
ciñskich szkó³ i placówek oœwiatowych, w któ-
rych dzia³aj¹ Szkolne Ko³a Edukacji Morskiej
(SKEM) realizuj¹ce:

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej „Morze Przygody – Z Wiatrem w
¯aglach…”

Szko³y Podstawowe, Szko³y Podstawowe z od-
dzia³ami gimnazjalnymi, Szko³y Podstawowe “z od-
dzia³ami integracyjnymi, Szko³y Ponadpodstawo-
we, Zespo³y Szkó³, M³odzie¿owe Oœrodki Socjote-
rapii, Specjalne Oœrodki Szkolno – Wychowawcze.

G³ównym celem Projektu Eedukacyjnego „BEZ-
PIECZNI POD ¯AGLAMI – Edycja 4, 2019”
by³o doskonalenie umiejêtnoœci p³ywackich nie-
zbêdnych do bezpiecznego przebywania na ob-
szarach wodnych oraz nauka udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej przy u¿yciu AED (auto-
matycznej defibrylacji zewnêtrznej), jak równie¿
umiejêtnoœæ korzystania z deski ratunkowej Sta-
bilizuj¹cej – Ferno oraz ko³nierza stabilizuj¹cego
przy urazach odcinka szyjnego krêgos³upa.

Spoœród wszystkich cz³onków zrzeszonych w
SKEM udzia³ wziê³o 16 placówek, które zosta³y
podzielone na 3 etapy godzinowe:

1. 9-10.45
(ZSEE) , (ZS Nr 3) , (ZCEMiP) , (MOS Nr 2) ,

(TTC) , (ZSO Nr 6) , (ZSO Nr 4 – Gim Nr 14).
2. 11-12.45
(SP Nr 39) , (SP Nr 56) , (SP Nr 5) , (SP Nr 41

O.I.) , (SP Nr 23).
3. 13.-14.45
(SP Nr 14) , (SP Nr 45 O.I.) , (SOSW Nr 2) , (SP

Nr 51) , (SP Nr 54).
Ka¿dy etap sk³ada³ siê z zajêæ przeprowadzonych

na basenie oraz sali gimnastycznej gdzie uczestnicy
zajêæ warsztatowych mieli mo¿liwoœæ praktycznie
ugruntowaæ wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa na
obszarach wodnych, zapoznania z podstawowymi
zasadami zachowania siê w wodzie oraz æwiczeñ ze
sprzêtem ratowniczym ( bojka SP, wêgorz, ¿erdŸ,
deska ratownicza). Ponadto istnia³a mo¿liwoœæ zdo-
bycia karty p³ywackiej, gdzie nale¿a³o przep³yn¹æ
200 m czyli 8 d³ugoœci basenów. Natomiast w sali
gimnastycznej uczestnicy warsztatów nabyli wiedzê
z zakresu obs³ugi defibrylatora – wypadek urazowy,
pierwszej pomocy przedmedycznej (na okolicznoœci
zatrzymania kr¹¿enia i oddechu nieurazowe). Rzut

sprzêtem ratowniczym do pozoranta w „wodzie” oraz
transport poszkodowanego przy u¿yciu deski stabili-
zuj¹cej z ko³nierzem stabilizuj¹cym.

Niestety z zajêæ warsztatowych w ramach PRO-
JEKTU EDUKACYJNEGO „BEZPIECZNI POD
¯AGLAMI - Edycja 4, 2019” zrezygnowa³a SP
Nr 5, tote¿ udzia³ w zajêciach wziê³o Gimnazjum
Nr 14 przy ZSO Nr 4.

Reasumuj¹c w projekcie na obiektach CKS-u bra-
³o udzia³ 132 cz³onków zrzeszonych “w Szkolnych
Ko³ach Edukacji Morskiej (SKEM) z czego 90 uczest-
ników spe³ni³o formalne wymagania do zdobycia karty
p³ywackiej. 20 uczniów odebra³o karty p³ywackie.

Opracowa³: Dariusz Mnich



34
Szko³a Jungów na pok³adzie…

…pod ¿aglami
„Kapitana Borchardta”…

Takie ró¿ne  atrakcyjne  wyk³ady i zajêcia maj¹
od paŸdziernika ub. roku „studenci” Dzieciêcego
Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – czyli
unikatowej Szczeciñskiej Szko³y Jungów, powo-
³anej na bazie porozumienia pomiêdzy Morskim
Centrum Nauki a Zachodniopomorskim Okrêgo-
wym  Zwi¹zkiem ¯eglarskim.  Po dotychczaso-
wych spotkaniach na l¹dzie – m.in. na uczelniach
i w placówkach edukacyjnych – kolejne szkole-
nie odby³o siê ju¿ na goœcinnym pok³adzie „Ka-
pitana Borchardta”, przy Nabrze¿u Jana z Kol-
na, gdzie ¿aglowiec przechodzi zimowy przegl¹d
i remont. Grupa jungów – po opiek¹ gospodarzy
i za³ogi – mia³a okazjê poznania ca³ego ¿aglow-
ca i zasmakowania prac czekaj¹cych przysz³ych
za³ogantów, m.in. przy obs³udze cum, lin i ko-
twicy, przy stawianiu ¿agli, wi¹zaniu wêz³ów, ste-
rowaniu, prac pok³adowych, itp. Na koniec by³
wirtualny „rejs”, a przy okazji z³o¿yli te¿ wizytê
na cumuj¹cych obok duñskich okrêtach wojen-
nych. Kolejne zajêcia szkoleniowe odbêd¹ w maju
i czerwcu,  ju¿ naprawdê na wodzie, w Centrum
¯eglarskim…

    Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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P³yn¹ dobrym kursem…

…z Kotem Umbriag¹
na pok³adzie

By³a to niecodzienna uroczystoœæ w Przedszko-
lu Nr 65 „Zatoczka”, jednym z najlepszych w
Szczeciñskim Programie Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej, z którym „p³yn¹ dobrym kursem” od
18 lat. O ich sukcesach i osi¹gniêciach na polu
morskiego wychowania najm³odszych œwiadczy
otrzymana w ubieg³ym roku Miêdzynarodowa
Szczeciñska Nagroda ̄ eglarska im. Kota Umbriagi.
Tym razem – w pi¹tek 12 bm. –  ma³ych „¿egla-
rzy i piratów" naprawdê odwiedzi³ niezwyk³y „Kot
Umbriaga”, a wszystko za spraw¹ niezmordowa-
nej dyrektor przedszkola Jolanty Szymañskiej, z
której inicjatywy placówka nosi teraz imiê „Za-
toczka Kota Umbragi”… Uroczystoœæ nadania
nowego imienia PP 65 zgromadzi³a liczne grono
rodziców i goœci, a bohaterami byli mali „mary-
narze kota Umbriagi” i ich niezwyk³y w¹saty goœæ.
Teraz zreszt¹ pozosta³ ju¿ na sta³e ze swoj¹ przed-
szkoln¹ za³og¹… (jak na zdjêciach).

Ten kot-¿eglarz istnia³ naprawdê, i naprawdê
¿eglowa³ w latach 50-dziesi¹tych ub. wieku, i pe-
netrowa³ zakamarki „Mare Dambiensis”, czyli je-
ziora D¹bie, wraz z ¿eglarzami Jacht Klubu AZS
Szczecin, którzy nadali mu to imiê. Do dzisiaj
p³ywa te¿ klubowy jacht s/y „Umbriaga”, na je-
ziorze D¹bie jest Kana³ Ubriagi i Cypel Umbria-
gi, a od trzech lat jedna ze Szczeciñskich Nagród
¯eglarskich to w³aœnie wspomniana Nagroda im.
Kota Umbriagi. To jeszcze nie wszystko – od ubie-
g³ego roku Kot Umbriaga ma swoj¹ rzeŸbê w
szczeciñskiej Alei ̄ eglarzy na Bulwarze Piastow-
skim, a jeden z jej pomys³odawców pasjonat
morza i ¿eglarstwa Piotr Owczarski napisa³ dla
najm³odszych ksi¹¿kê o przygodach Kota-¯egla-
rza. To razem z maluchami z PP 65 ods³ania³ w
ub. roku t¹ rzeŸbê nad Odr¹, a teraz jej replikê w
przedszkolu (na zdjêciu)…

Mo¿e na Dzieñ Dziecka pop³yn¹ razem w dale-
ki rejs, pod bander¹ morskiego Szczecina i edu-
kacji morskiej, np. „Dziewann¹”, z Kotem na po-
k³adzie, by jego œladem ruszyæ Kana³em Umbria-
gi do Cypla Umbriagi, i odkrywaæ kolejne tajem-
nicze zak¹tki Mare Dambiensis. Szerokiej wody!!!

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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„Ze œpiewem
i tañcem

za pan brat”

X Miejski Przegl¹d
Twórczoœci Przedszkolnej

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

A Teraz My

Moc kolorów i muzyki,
czyli

XVIII Prezentacje
Taneczne

na scenie!
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