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Iwona Poźniak

Morsko-Żeglarski Piknik Edukacyjny

23 września 2022 r. we Wdzydzach, odbył się Mor-
sko-Żeglarski Piknik Edukacyjny dla dzieci i młodzie-
ży ze szkół uczestniczących w gminnych projektach 
edukacji morskiej realizowanych w ramach projektu 
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne (PŻW). 
Piknik towarzyszył I Pomorskim Regatom o Puchar 
Marszałka Województwa Pomorskiego, w których 
wzięli udział samorządowcy oraz uczniowie i nauczy-
ciele realizujący gminne projekty PŻW. Oba połączo-
ne wydarzenia były doskonałą okazją do integracji 
wszystkich środowisk uczestniczących w projektach 
oraz wymiany doświadczeń na temat realizacji działań 
prowadzonym w ramach PŻW. 

W Centrum Usług Turystycznych przy ul. Stolema 
3 we Wdzydzach na uczestników morsko-żeglarskiego 
pikniku czekało 18 stanowisk edukacyjnych, rozsta-
wionych na dwóch trasach (po 9 na każdej), przygoto-
wanych przez: Pomorski Związek Żeglarski, Muzeum 
– Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich we Wdzydzach, Akwarium w Gdyni, Po-
morski Zespół Parków Krajobrazowych – Park Krajo-
brazowy „Dolina Słupi”, Wdzydzki Park Krajobrazo-
wy, Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Kaszubskim 
Parku Krajobrazowym, Gminny Klub Sportów Wod-
nych Kilwater, Wodniaków Garczyn, Fundację Wspie-
rania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” 
i firmę Amber Miraculum Katarzyny Michalskiej.

Blisko 300 uczniów wraz z nauczycielami-opieku-
nami przeszło jedną z dwóch tras edukacyjnych. Na 
stanowiskach uczniowie poznali budowę łodzi żaglo-
wej, teorię przepisów żeglugi i locji, podstawy nawi-
gacji na mapach morskich, zasady bezpieczeństwa na 
wodzie i nad wodą, elementy prac bosmańskich. Zgłę-
biali sekrety wodnej fauny i flory, poznali tajemnice 
bursztynu. W każdym punkcie edukacyjnym uczest-
niczyli w grach i zabawach dydaktycznych, aktywnie 
i kreatywnie poznawali kolejne zagadnienia związane 
z żeglarstwem, marynistyką, tradycjami i kulturą Po-
morza. Sprawdzali też na każdym stanowisku swoją 
wiedzę i umiejętności. Trzy najbardziej zaangażowane 
drużyny piknikowe otrzymały atrakcyjne nagrody.

Poza stanowiskami punktowanymi dla uczestni-
ków pikniku przygotowano stoiska, gdzie można było 
twórczo spędzić czas, wykonać morską pracę plastycz-
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Anna Bielecka

VIII Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej  
„Marina 2022”

Najważniejszą doroczną imprezą marynistyczną 
w subregionie słupskim jest Pomorski Festiwal Piosen-
ki Marynistycznej „Marina”. Odbywa się on pod patro-
natem Andrzeja Królikowskiego – Prezesa Ligi Mor-
skiej i Rzecznej i Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy 
Kobylnica. Od 2021 r. honorowy patronat objął także 
Paweł Lisowski – Starosta Słupski. Komitetem Orga-
nizacyjnym Festiwalu od początku kieruje Jan Wild. 
Organizacja Festiwalu oparta została na wolontariacie 
członków Ligi i środkach finansowych oraz rzeczo-
wych darowanych przez współorganizatorów, partne-
rów i fundatorów nagród.

Gala Finałowa odbyła się 19 listopada 2022 r. 
w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promo-
cji w Kobylnicy. Współorganizatorami Festiwalu byli: 
Gmina Kobylnica, Centrum Kultury Powiatu Słup-
skiego i Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Słupsku. Instytucje partnerskie tegorocznej edycji to: 
Morski Powiat Słupski, Gmina Kępice, Miasto Ustka, 
Miasto Lębork, Miasto Słupsk, Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Szkolenia Mary-

narki Wojennej w Ustce, Morska Jednostka Rakietowa 
w Siemirowicach, S/Y Gryfita, Spółdzielnia Socjalna 
Razem w Kępicach, Stowarzyszenie Latarnik, Słupskie 
Centrum Kultury „Schron”, Ustka – Tour S.C.

Głównym celem festiwalu jest propagowanie tra-
dycji morskiej w piosence oraz wspieranie działań 
w zakresie edukacji morskiej, w tym Pomorskiego 
Programu Edukacji Morskiej. Jednak organizatorzy 
chcą przyczynić się również do rozwijanie zaintereso-
wań i zdolności muzycznych oraz wokalnych młodych 
wykonawców, a także do tworzenia możliwości współ-
zawodnictwa artystycznego uczniów szkół podstawo-
wych z województw: pomorskiego, kujawsko-pomor-
skiego i zachodniopomorskiego.

Do ósmej edycji Festiwalu zgłoszono udział 30 so-
listów i 7 zespołów. Festiwal „Marina 2022” zorgani-
zowany został w dwóch etapach. 8 listopada 2022 r. 
jury – po wysłuchaniu i obejrzeniu online zgłoszonych 
występów z udziałem 65 uczestników – zakwalifiko-
wało do Gali Finałowej 28 młodych artystów – 8 soli-
stów i 4 zespoły. W finale uczestniczyło ok. 150 gości 
i widzów.

Iwona Poźniak
Konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyj-
nych w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  
w Słupsku.

ną, zapoznać się w ciekawej formie z literaturą mary-
nistyczną, zaznajomić się ze sztuką haftu kaszubskiego 
oraz uczestniczyć w pokazach dawnych dziecięcych 
gier i zabaw kaszubskich. 

Dużym zainteresowaniem uczestników pikniku 
cieszyła się też zabawa karaoke, podczas której można 
było zaśpiewać indywidualnie lub zespołowo wybra-
ne szanty. Stanowiska te przygotowały instytucje: Po-
morski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Mu-
zeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory 
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

Atrakcją był też punkt, w którym zaprezentowa-
no wyróżnione w Uczniowskim Konkursie Projektów 
prace, przygotowane przez uczniów pomorskich szkół 
uczestniczących w zajęciach dodatkowych, organizo-
wanych w ramach gminnych projektów Pomorskich 
Żagli Wiedzy. Uczniowie na zakończenie pikniku ode-
brali również dyplomy za udział w konkursie projek-

tów, w którym nagrodą dla wszystkich wyróżnionych 
był rejs edukacyjny po Zatoce Gdańskiej.

Uczestnicy pikniku wysłuchali też koncertu szan-
towego w wykonaniu zespołu HANDSZPAKI.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz instytu-
cjom zaangażowanym w realizację Pikniku serdecznie 
dziękujemy. Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy – wspar-
cie regionalne zakłada realizację dwóch takich spotkań 
z edukacją morsko-żeglarską, więc w przyszłym roku 
spotkamy się znów w podobnej konwencji i będziemy 
mieć kolejną okazję do integracji, wymiany morsko-
żeglarskich i edukacyjnych doświadczeń.


