REGIONALNY PROGRAM EDUKACJI WODNEI I śEGALRSKIEJ
„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W śAGLACH”
KOMUNIKAT - SPRAWY BIEśĄCE – styczeń 2009 r.
1. PODSUMOWANIE PROGRAMU
Zapraszamy na podsumowanie osiągnięć programowych w roku 2008. Uroczystość
odbędzie się dnia 14 stycznia br. (środa), o godz. 14.00, w Pałacu MłodzieŜy, al. Piastów 7
(aula – II p.). W programie spotkania:
- podsumowanie osiągnięć programowych w roku 2008
- wręczenie dyplomów i nagród dla wyróŜnionych placówek
- podsumowanie konkursu fotograficznego Nasze rejsy 2008
- wystawa zdjęć i prac plastycznych
- prezentacja relacji z rejsów (aula)
- spotkanie nauczycieli i gości (hol I piętra).
Na podsumowanie zapraszamy delegacje placówek oświatowych (dyrektor, opiekun
SKEM, 2-3 uczniów, w tym laureaci konkursu fotograficznego Nasze rejsy 2008 – wyniki
konkursu poniŜej).
2. Wyniki konkursu fotograficznego Nasze rejsy 2008.
Na konkurs nadesłano ok. 150 zdjęć, z 20 placówek oświatowych. Autorami zdjęć byli
uczniowie, nauczyciele i kadra (SP 5,SP 20,SP 51,SP 55,SP 61,Gimn. 27,ZSBO,II LO,
VII LO,LOzOI,ZSO 4,ZS 6, ZS 8, ZSE-E, ZSZS 1,SOSW 2,MOS 1, „Szkuner” Myślibórz;
załogi szkolne – s/y „Zryw”, s/y „Magnolia”, „Kaktus”, skippery – Pałac MłodzieŜy).
Decyzją jury i w drodze tajnego głosowania wybrano 18 najlepszych prac, w tym
6 nagrodzonych i 12 wyróŜnionych. Laureatami konkursu zostali: a) w kategorii My na
pokładzie -Agnieszka Zub (ZSO 4-I m.), Tomek Andraszewicz i Kamil Kulesza (PM –
II i III m.); b) w kategorii Impresje Ŝeglarskie - Dawid Wojton (ZSBO-I m.), Barbara
Wicher (LOzOI-II m.), i Przemek Utrata (ZS 6-III m.). WyróŜnienia otrzymali:
a) Sebastian Perowicz i Dawid Wojton– ZSBO, załoga „Zrywa”, Iza Look-ZS 8, Renata
Uwarkin-SP 61, i GraŜyna Hrycyna-ZSSzpit.; b) Kasia Matysiak-II LO, załogi „Magnolii”
i „Zrywa”, Bartosz Mockałło-„Szkuner” Myślibórz, SKEM ZS 8, i Wacław Jefimowicz.
Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, w połączeniu z wystawą, odbędzie
się podczas powyŜszego podsumowania Programu. Gratulujemy i zapraszamy laureatów.
3. Sprawy bieŜące
a) Przypominamy, Ŝe do końca stycznia moŜna jeszcze składać prace w ramach
tegorocznego konkursu plastycznego Z wiatrem w Ŝaglach (zgodne z regulaminem), a takŜe
projekty konkursowe na logo i plakat Programu.
b) Kolejny międzyszkolny konkurs wiedzy Ŝeglarskiej dla szkół podstawowych – tym
razem z cyklu „Wielcy Ŝeglarze i odkrywcy - Vasco da Gama” – odbędzie się 19 lutego br.,
w SP nr 14 (wg rozesłanego regulaminu).
4.Centrum Edukacji śeglarskiej
Z dn. 1 stycznia br. powołana została w Szczecinie nowa placówka oświatowa –
Międzyszkolny Ośrodek Sportu – Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej
i śeglarskiej (na bazie dotychczasowego Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy).
Dyrektorem placówki został Sebastian Wypych.
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