
POLSKO – NIEMIECKI ZLOT MORSÓW

Tradycyjnie na początku marca każdego roku 
członkowie  SE  ”Łarpia”,  „Samej  Ramy”  i 
„Polickich  Morsów”  zapraszają  na  wspólne 
morsowanie.  Dotychczas  takie  spotkania 
odbywały się w jeziorze Rothenklempenow w 
pasie  przygranicznym  Niemiec.  Tym  razem 
dzięki  współpracy  z  polickim  OSiR-em 
impreza odbyła się w dniach 5-6 marca 2011 r. 
na  terenie  Gminnego  Centrum  Edukacji  i 
Rekreacji  w  Trzebieży.  W  sobotę,  w  tafli 
skutego lodem Zalewu Szczecińskiego, około 
70 metrów od plaży wycięto dwie przeręble w 

kształcie serc jako miejsce do zanurzania się ludzi-morsów. Po przybyciu zaproszonych 
ekip  z  Ińska,  Drawska  Pomorskiego  i  Szczecina  oraz  rozlokowaniu  ich  w  ośrodku 
wszyscy chętni udali się na wycieczkę pieszą po Trzebieży. Zwiedzano starą zabudowę 
miasta, przystań żeglarską i kościół pw. Podwyższenia Krzyża św.  O godz. 14:00 doszło 
do pierwszych kąpieli w wodzie, której temperatura w tym dniu wynosiła zaledwie 1oC. 
Wśród kąpiących się,  po raz pierwszy w życiu, dokonali tego Ela Ziemecka z Drawska, 
Fabian Stasiak i Wiesiek Klima ze Szczecina. Na terenie ośrodka morsujących na czekało 
ogrzewające ognisko, w którym upieczono kiełbaski. Po kolacji zaproszono wszystkich na 
pokaz  multimedialny  „Police  na  starej  fotografii”  i  „Nasze  polickie  morsowanie”,  a 
następnie na wieczorek rozrywkowy z okazji nadchodzącego „Dnia Kobiet”. Atmosfera 
była  gorąca  gdyż  w  trakcie  wieczorku  przeprowadzono  kilka  konkursów.  Uczestnicy 
konkursów otrzymali upominki a wszystkie panie zamiast kwiatka – białego pluszowego 
misia – przytulankę. W niedzielny poranek na terenie GCEiR pojawiła się kolejna 25. 
osobowa  grupa  przybyszów  z  niemieckiego  klubu  Wanderfreude  Haffküste.  Po  ich 
powitaniu  blisko  sześćdziesięcioosobowa  kolumna  piechurów  wyruszyła  na  trasę 
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wycieczki.  Idąc  przez  Małą  Trzebież  dotarliśmy  do  miejscowości  Drogoradz,  gdzie 
wysłuchaliśmy  kilku  faktów  dotyczących  miejscowości  i  historii  o  jej  powojennej 
rzeczywistości. Po drodze mijaliśmy miejsce, gdzie kiedyś stał wielki młyn nad Karpiną 
oraz  mogliśmy  obejrzeć  ruiny  dawnej  szkoły.  Niektórzy  z  wędrujących  wspominali 
historie swoich rodziców oraz dziadków. Znalazło się również zdjęcie ślubne Państwa 
Grallman oraz budynek przy którym zostało wykonane. Po pokonaniu 10 km dotarliśmy 
do Niekłończycy. Celem eskapady było zwiedzenie miejscowego, ryglowego kościoła pw. 
Narodzenia  NMP i  jego  otoczenia.  W drodze  powrotnej  uczestnicy  wycieczki  mogli 
obejrzeć dawny dworzec   kolejowy Niekłończyca-Uniemyśl.  O godz.  14:00 w dwóch 
grupach  17.  ludzi-morsów  dokonało  niedzielnego  zanurzenia  w  wodach  Zalewu 
Szczecińskiego.  Dla  niektórych  osób była  to  pierwsza  zimowa kąpiel  w Zalewie.  Na 
kąpiących  się  i  obserwatorów  czekało  rozgrzewające  ognisko,  pieczenie  kiełbasek  i 
innych wiktuałów. Przy ognisku złożono życzenia urodzinowe Erice Börne -  jednej z 
niemieckich  turystek.  Na  zakończenie  wszyscy  uczestnicy  Zlotu  Morsów  otrzymali 
pamiątkowe  znaczki,  a  specjalne  podziękowanie  dla  organizatorów  imprezy  złożył 
Winfried Zimmermann. 

STROFY ZNAD ŁARPII

16 marca 2011 roku PKC „Sama Rama” została zaproszona do polickiego MOK-u na 5-
lecie Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. Ponieważ kilka 
osób spośród naszego klubowego grona oraz SE „Łarpia” aktywnie działają jako literaci i 
artyści-plastycy  nie  omieszkaliśmy  więc  spotkać  się  z  kolegami  po  piórze  i  pędzlu. 
Uroczystość otworzyła nestorka Stowarzyszenia a zarazem Skarbnik SE „Łarpia” Helena 
Pilarska. Słowo wstępne a zarazem powitanie zaproszonych gości wygłosiła Prezes RSLA 
Ania Słowińska. Opisywanie pięcioletniej działalności  literackiej Ania Słowińska i Stasiu 
Rapior przedstawili w oparciu o coroczne Konkursy Literackie im. K.I. Gałczyńskiego. 
Swoje utwory prezentowali  poszczególni  laureaci,  a  słowo było przeplatane  utworami 
muzycznymi na gitarę, fortepian i śpiew. W tej części wieczoru i to w dość oryginalny 
sposób zaprezentowali się Luiza Gruszczyńska, Adam Siedlecki, Joanna Śliwa, uczennice 
Katolickiego  Gimnazjum  ze  Szczecina  i  najmłodsza,  bo  zaledwie  7-letnia  Kinga 
Michalak. Pełni walorów całości aranżacji dodawała wystawa wielu pozycji literackich 
polickich twórców skupionych w Stowarzyszeniu oraz prac malarskich Heleny Pilarskiej, 
Ewy Rutkowskiej i zdjęć Marka Gruma. Przez cały czas spektaklu można było śledzić na 

ekranie  pokaz  multimedialny   prezentujący 
sylwetki poszczególnych członków RSLA, ich 
dzieła oraz fragmenty ważniejszych wydarzeń 
z  życia  Stowarzyszenia.  Na  zakończenie 
wieczoru  głos  zabrał  Burmistrz  Polic 
Władysław  Diakun,  który  docenił  5-letni 
dorobek  polickich  artystów  zarówno  tych 
dojrzałych  stażem  jak  i  ich  następców.  Ten 
Jubileuszowy  Wieczór  organizowany  w 
ramach  750-lecia  Polic   miał  też  na  celu 
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promocję antologii poezji polickiej i regionalnej pod bliskim nam hasłem „Strofy znad 
Łarpii”.  Niewątpliwą  gratką  dla  zaproszonych  gości  było  uzyskanie  autografów  od 
poszczególnych  autorów.  Spotkanie  zamknięto  lampką  szampana  i  toastem za  rozwój 
dalszej działalności Stowarzyszenia.  „Sama Rama” również przyłącza się do tych życzeń.

MŁODZIEŻOWE POWITANIE WIOSNY  
   

Po porze deszczów w sobotę, 19 marca 2011 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie Puszcza 
Wkrzańska  zaroiła  się  od  młodych  turystów-piechurów.  Na  zaproszenie  Klubu 
Turystycznego PTTK „Sami Swoi” Police  na starcie w Pilchowie zameldowało się blisko 
250 dzieci z opiekunami. Po powitaniu uczestników przez Anetę Mańke – Prezesa Klubu, 
przewodnik  poprowadził  wszystkich  „niebieskim  turystycznym  szlakiem”  do  Dębu 
Bogusława.  Tu  młodzież  usłyszała  wiele 
informacji  na  temat  ocalałego  pomnika 
przyrody  jak  i  informacji  o  postaci  samego 
księcia  pomorskiego  Bogusława  X.  Po 
odpoczynku cała kawalkada turystów ruszyła 
w kierunku Siedlic, gdzie w na placu zabaw 
w samym centrum osady płonęło ognisko. To 
właśnie  ono  było  atrakcją  głównie  dla 
smakoszy  pieczonych  kiełbasek,  które  po 
upieczeniu  pałaszowali  z  apetytem.  Po 
posileniu  się,  organizatorzy  zaprosili 
uczestników wędrówki  do  konkursu  rzutu  piłeczką  do  celu,  gry  w serso  i  innych,  w 
których brali  udział  uczniowie zarówno polickich podstawówek nr  1,  2,  8 jak i  szkół 
szczecińskich  nr  2,  11,  14,  i  42.  W rajdzie  brała  również  udział  grupa  młodzieży  z 
Kołbacza. Największe zainteresowanie wśród uczestników imprezy wzbudził konkurs na 
najciekawszy Wiosenny Kapelusz. Do konkursu stanęło aż 32 nakrycia głowy. Jury nie 
przyznało nagrody głównej jednak wszyscy wykonawcy otrzymali drobne upominki. 

POWITANIE WIOSNY

Kolejne  powitanie  wiosny  połączone  z 
topieniem  marzanny  miało  miejsce  20  marca 
2011  roku  w  Witorzy  nad  Gunicą.   To  tu  w 
niedzielne  południe  zebrała  się  blisko  150 
osobowa grupa młodzieży i dorosłych by wziąć 
udział  w  tej  dorocznej  imprezie.  Zgodnie  z 
wcześniej  rozesłanymi  regulaminami  rajd  miał 
charakter  gwiaździsty,  trasy  były  dowolne, 
podobnie jak sposób dotarcia na metę. O godz. 
12:00 na mecie zjawili się więc zarówno turyści 

piesi, rowerzyści a także amatorzy czterech kółek – samochodami i quadami. Przybyszy 
witała budząca u wielu ciekawość Marzanna i trzaskające ognisko. Ceremoniał Powitania 
Wiosny rozpoczęły „Polickie Morsy”. Tym razem przewodził im władca mórz i oceanów 
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Neptun, w którego wcielił się Paweł Wancisiewicz, a który 
wielkim trójzębem zachęcał kolejnych uczestników rajdu 
do  wspólnej  kąpieli  w  nurtach  Gunicy.  W  trakcie 
zanurzenia utopiono symbol zimy – marzannę, która wraz 
z  bystrym  nurtem  rzeki  prowadzona  ręką  Zbyszka 
Nowaka popłynęła  do  morza.  W dalszej  części  spośród 
grona uczestniczek rajdu wybrano Królową Wiosnę. Tym 
razem zaszczyt ten spotkał najmłodszą uczestniczkę rajdu 
Ewę  Kozę  z  Polic.  Obdarowana  koroną  przyrzekła 
sumiennie  wypełniać  swoje  obowiązki  i  zapewnić 
słoneczna wiosnę i lato. Trzaskające ognisko zachęcało do 
pieczenia kiełbasek i innych wiktuałów z czego wszyscy 
chętnie  korzystali.  W międzyczasie  rozegrano  konkursy 
sprawnościowe.  W biegu  z  jajkiem  dla  dzieci  najlepiej 
radzili sobie  Paweł Tkaczyk, Adam Borecki i Tosia Bober. Wśród seniorów – Grażyna 
Hałasa.  W  rzucie  piłeczkami  do  celu  wygrała  Elena  Ewangelopulos  przed  Pawłem 
Tyburskim i Rozalką Olszewską, a w rzucie beretem największą odległość uzyskał Adam 
Borecki.  Reprezentacja  młodzieży  Trzebieży  zaprosiła  do  konkursu  przeciągania  liny 
uczestników  rajdu.  W  dwukrotnych  próbach  Trzebież  okazała  się  lepsza.  Zwycięzcy 
konkursów  otrzymali  drobne  upominki,  a  wszyscy  uczestnicy  imprezy  pamiątkowe 
znaczki rajdowe. 

PROPOZYCJE IMPREZ "SAMA RAMA" 
i SE "ŁARPIA" W KWIETNIU 2011 r.

DATA NAZWA START ZAKOŃCZENIE

03.04 Rowerem w nieznane Police, pomnik JP II 
godz.10:00

Tanowo, ognisko – 
godz. 13:00 

10.04 50 Jubileuszowy Rajd „Szlakiem 
Walk o Szczecin”

Police, pomnik JP II 
godz.10:00

Szczecin - Głębokie
godz. 14:00

16.04 X Rodzinny Rajd Rowerowy Police ul. Piaskowa 
OSiR,   godz. 9:30

Police ul. Piaskowa 
OSiR,   godz. 14:00

17.04 Dzień Ziemi, sprzątanie
wyspy Polickie Łąki godz. 10:00

Police ul.Tanowska 
Brama Cmentarza

Police, ul. Dębowa
Łarpia,  godz.12:00

Uwaga ! Propozycje imprez i ich terminy mogą ulec zmianie.

 BIULETYN INFORMACYJNY – redakcja: Wiesław Gaweł, Michał Olszewski, 
72-010 Police,  ul. Wróblewskiego 13/49,  tel. (91) 3-175-671 lub 504 13 87 49, 
 e-mail: wgaw@wp.pl

-  4 -

mailto:wgaw@wp.pl

