FESTYN PARAFIALNY
DLA NIEPODLEGŁEJ
JAK CO ROKU MIESZKAŃCY SKOLWINA MOGLI SIĘ SPOTKAĆ PODCZAS
FESTYNU RODZINNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ TUTEJSZĄ PARAFIĘ.
Niby było podobnie, ta sama wspaniała atmosfera, cudowni ludzie, którzy
w ramach wolontariatu przygotowują każdy obszar festynu, mieszkańcy z
ościennych osiedli, mnóstwo atrakcji, wspaniałe jedzenie, wyjątkowi goście
(pozwolę sobie wspomnieć choć kilka nazwisk: wiceprezydent Szczecina Daniel
Wacinkiewicz, radna Rady Miasta Renata Łażewska, dyrektor SP 44 Julia Rusiecka,
dyrektor DK „Klub Skolwin” Adam Komorowski, prezes „Świt Szczecin – Skolwin”
Paweł Adamczak, prezes spółki z o.o. „Stocznia Partner” -Andrzej Mączka,
ksiądz Arkadiusz Wieczorek, duszpasterz środowisk twórczych - ksiądz Jan
Mazur oraz najbardziej
wyjątkowi
uczestnicy
festynu,
którzy
przyjęli
zaproszenie
Caritasu oraz księdza
proboszcza
Artura
Rasmusa. Zabawa była
przednia, integrująca,
z piękną pogodą, jak
zwykle. Tym razem,
poza zabawą, miała
miejsce żywa lekcja
historii: rekonstrukcja
wjazdu do Skolwina
generała Mieczysława
Boruty – Spiechowicza, mieszkańca osiedla w latach 1946 – 1964 oraz jego
przeżycia z władzą ludową. Dla niektórych było to przypomnieniem osoby
generała, dla innych całkowitym jego odkryciem, dla wszystkich - ciekawym
wydarzeniem. W tym spotkaniu najistotniejszą kwestią była możliwość spotkania
różnych środowisk i wielu pokoleń w jednym czasie i miejscu oraz możliwość
pielęgnowania tak ważnej historii i tradycji lokalnych.
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Świt – KKS 1925 Kalisz
Lech II Poznań – Świt
Świt – Polonia Środa Wlkp.
Gwardia Koszalin – Świt
Świt – Pogoń II Szczecin
Chemik Bydgoszcz – Świt

21 października godz. 14.00
28 października godz. 12.00
3 listopada godz. 14.00
10 listopada godz. 13.00
17 listopada godz. 13.00
24 listopada godz. 12.00

Zatem zaczynamy!

SEZON 2018/19
TABELA
III LIGA GRUPA 2
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1:0
0:0
1:1
2:2
4:0
1:1
0:0
1:0
29 wrzesienia godz. 16.00
7 października godz. 15.00
13 października godz. 14.00

TUTAJ
ZACZYNA SIĘ
SZCZECIN!
RENATA ŁAŻEWSKA, CZŁOWIEK WIELU PROFESJI, OSOBA, KTÓRA
ZAANGAŻOWANA JEST W PROMOWANIE DZIELNICY PÓŁNOC. ZNAMY JĄ
WSZYSCY; BO NAS UCZYŁA, BO UCZYŁA NASZE DZIECI. SPOTYKALIŚMY
JĄ W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W SZCZECINIE,
W CARITAS, W RADZIE OSIEDLA. GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM…RENATĘ
POŚLE I SKUTEK ZAWSZE BĘDZIE TEN SAM – ZAŁATWIONA SPRAWA.
PRZEZ JEDNYCH PODZIWIANA, PRZEZ INNYCH… NO WŁAŚNIE. JEDNAK
SKUTECZNOŚCI NIE MOŻE JEJ ODMÓWIĆ ABSOLUTNIE NIKT. KIM JEST
KOBIETA, KTÓRA OD CZTERECH LAT REPREZENTUJE NASZE INTERESY
W RADZIE MIASTA SZCZECIN?

TERMINARZ
III LIGA GRUPA 2
Świt – Górnik Konin
Wierzyca Pelplin – Świt
Świt – Jarota Jarocin
Świt – Wda Świecie
Kotwica Kołobrzeg – Świt
Świt – Radunia Stężyca
Bałtyk Gdynia – Świt
Świt – Bałtyk Koszalin
Mieszko Gniezno – Świt
Świt – KP Starogard Gd.
Sokół Kleczew – Świt

„Otwarta Północ” to informator eksperymentalny,
którego celem jest eksponowanie Dzielnicy
Północ, jako miejsca ciekawego, w którym pośród
otwartych ludzi, dzieją się sprawy interesujące
i ważne. Mamy się czym chwalić, więc chcemy to
robić, bez wskazywania uchybień, pokazując tylko
rzeczy dobre. Jest ich tak wiele, czas je przedstawić.

Bezbramkowy remis z Bałtykiem Gdynia. Świtowcy od lewej: Sebastian Murawski, Patryk Bil
i Grzegorz Szczepanik (kapitan drużyny).
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OTWARTA

REGATYKLASA OWR
30.09
11:00
NIEDZIELA
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA ŚWIT SKOLWIN, UL. STOŁCZYŃSKA 100

ATRAKCJE DODATKOWE:
ZAMKI DMUCHANE
WATA CUKROWA, POPCORN
ANIMACJE DLA DZIECI
OGNISKO

KIM JEST RENATA ŁAŻEWSKA?
JAKIE
AKTYWNOŚCI SĄ PANI DOMENĄ?
Jestem szczecinianką od urodzenia, nauczycielem
z długoletnim 36 - letnim stażem. Przez 8 lat byłam
dyrektorem Zespołu Szkół Nr 10. Od czterech kadencji
(16 lat) przewodzę Radzie Osiedla Skolwin. Od 28 lat
jestem wolontariuszem Caritas. W 2014 roku dzięki
mieszkańcom Dzielnicy Północ zostałam radną Rady
Miasta Szczecin, pełniąc funkcję przewodniczącej
Komisji ds. Edukacji, wiceprzewodniczącej Komisji
ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej, członka Komisji
Kultury i Komisji Rewizyjnej. Od czterech lat
zasiadam w Komisji Mieszkaniowej Szczecińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od trzech
- jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Jednak przede wszystkim
jestem żoną, mamą dwóch córek i babcią pięciorga
wnucząt.
WIEMY JUŻ, ŻE UBIEGAĆ SIĘ PANI BĘDZIE
O KOLEJNĄ KADENCJĘ W RADZIE MIASTA.
Zaintrygował mnie ruch Bezpartyjnych, któremu
jestem wierna, bo naczelną jego wartością jest
Mieszkaniec. Nie wódz w stolicy, nie priorytety polityki
partyjnej, ale sąsiad, senior czy dziecko. Kocham
Szczecin! Znamy się (...) na Północy współpracujemy
codziennie. Robię wszystko, by szczecinianie poznali
prawdziwą Północ - zieloną, sąsiedzką, rodzinną.
Marzę, by stała się ona atrakcyjną bramą wodną
i lądową do naszego miasta. Tutaj Szczecin się
zaczyna!
MIESZKAŃCY ZGŁASZAJĄ RÓŻNE POTRZEBY,
JEDNAK NAJBARDZIEJ OCZEKUJĄ INWESTYCJI.
KTÓRE INWESTYCJE UZNAŁA PANI ZA WAŻNE
DLA PÓŁNOCY?
Potrzeby Północy są ogromne. Rokrocznie
składałam liczne wnioski do Budżetu Miasta. Zrealizowano ich część np. w wyniku
wniosków na 2015 - wymieniono nawierzchnię chodnika i wyremontowano
schody oraz podest na dziedzińcu Zespołu Szkół Nr 10, przemurowano kominy
na budynkach szkoły, wykonano oświetlenie boiska treningowego na obiekcie
MOSRiR „Skolwin”, wybudowano miejsca parkingowe przed sklepem „Społem”
przy ul. Stołczyńskiej, rozebrano pustostan przy ul. Inwalidzkiej 36, rozpoczęto
proces przygotowania dokumentacji do remontu ulic: Huculskiej , Łomżyńskiej

i Nowy Świat, uporządkowano zieleń
oraz oznakowano trzy nieczynne
cmentarze przy ul. Górniczej, Plażowej i Inwalidzkiej. W 2016 - wykonano
elewację zabytkowego kościoła pw. Chrystusa Króla, utwardzono nawierzchnię
części ulicy Nowomiejskiej, wyremontowano łazienki z pomieszczeniami szatni
i natryskami w skolwińskiej szkole, posadowiono siłownię pod chmurką przed
obiektem KS ,,Świt", wymieniono chodnik przy ul. Olchowej. W roku 2017 dokonano renowacji ścian wnętrza świątyni w Skolwinie, posadowiono nowe
wiaty przystankowe na szczecińskiej części linii autobusowej 102. W 2018 wybudowano grobowiec Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim przy ul.
Bronowickiej, dokonano pielęgnacyjnego przycięcia zieleni w parku leśnym przy
ul. Celulozowej, wymieniono nawierzchnie boisk i placu zabaw Osiedlowego
Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Karpackiej, utworzono Klub Seniora przy
Domu Kultury, wykonano dokumentację polany turystycznej przy ul. Orłowskiej.
Jest tego sporo.
CZY TO OZNACZA, ŻE WYCZERPAŁA PANI POTRZEBY?
O nie. Północ ma rozpoczęte procesy realizacyjne kolejnych inwestycji. Przed
nami remont pomieszczeń kuchni oraz wymiana drzwi zewnętrznych SP 44,
wybudowanie polany turystycznej przy Orłowskiej (przetarg został ogłoszony),
remont niebezpiecznego skrzyżowania ulic Stołczyńskiej - Ornej i Celulozowej,
remont ulic Huculskiej, Łomżyńskiej, Nowy Świat i Bernardyńskiej (Huculska
rozpocznie się jeszcze w tym roku, przetarg został rozstrzygnięty), budowa trybun
i nowoczesnego zaplecza socjalnego w nowym budynku Klubu Sportowego
,,Świt". Do tego budowa drogi miejskiej przez tereny przemysłowe Skolwina.
Czeka na utwardzenie ul. Orna, remont chodnika na owalnicy przy Inwalidzkiej
i części Stołczyńskiej. Jest co robić. A mieszkańcy
ciągle zgłaszają kolejne potrzeby.
JAK GODZI PANI OBOWIĄZKI RADNEJ Z
PRZEWODNICZENIEM
RADZIE OSIEDLA
SKOLWIN I PRACĄ W CARITASIE?
Kiedyś na pewnym szkoleniu dla dyrektorów
szkół poproszono nas, abyśmy narysowali siebie
w postaci symbolu. Długo się nie zastanawiałam,
narysowałam mrówkę. Nie boję się pracy, bywam
na spotkaniach, zabiegam o realizację inwestycji
i indywidualnych próśb mieszkańców. Wychował
mnie Caritas. Wolontariusz ciągle niesie pomoc.
Rada Osiedla jest cennym doświadczeniem, tu
mam bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz
ich problemami, którym staram się sprostać.
Szczególnie cenię sobie współpracę z sąsiednimi
radami osiedla. Park Liga na Gocławiu czy park
przy ul. Nad Odrą w Stołczynie stały się dobrymi
wzorcami i inspiracją. Stąd polana turystyczna
przy Orłowskiej będzie miała charakter rekreacyjno
- sportowo - parkowy, stąd uporządkowany
teren zielony przy ul. Stołczyńskiej 134, a także
wyremontowany gruntownie plac zabaw przy
ul. Artyleryjskiej, a niebawem także przy Filii
Przedszkola Nr 77. Dzięki pracy w różnych
gremiach z powodzeniem koordynuję osiedlowe
imprezy rekreacyjne - festyny, biegi sportowe,
rajdy, spacery turystyczne czy pielgrzymki.
MAM NIEODPARTE WRAŻENIE, ŻE PANI
ZAANGAŻOWANIE
SKIEROWANE
JEST
GŁÓWNIE KU SKOLWINOWI.
Nie przeczę. Skolwin cechowało wiele zapóźnień.
Jednak wzbiłam się wyżej i spojrzałam na
Północ z lotu ptaka. Mocno zaangażowałam
się w powstanie programu gminnego ,,Otwarta
Północ", Dedykowany jest on osiedlom północnym
Dzielnicy Północ - Golęcinu - Gocławowi,
Stołczynowi i Skolwinowi. Zakłada 200 milionów złotych na ich rozwój, zarówno
w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, jak i aktywizacji społecznej mieszkańców
poprzez wsparcie aktywności w obszarach kultury, sportu, turystyki. Ten program
to ogromna szansa dla Północy... i mnóstwo pracy dla mieszkańców, urzędników
i służb miejskich.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ, ŻYCZĘ POWODZENIA.
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LOG "ODROUJŚCIE"
STOWARZYSZENIE LOG „ ODROUJŚCIE” DZIAŁAJUŻ OD PIĘCIU LAT. OSIĄGA
LICZNE SUKCESY NA POLU GOSPODARCZYM, WSPOMAGA DZIAŁANIA
PROSPOŁECZNE; STOWARZYSZENIE JEST PO TO, ŻEBY PRZECIWSTAWIAĆ
SIĘ SZABLONOWEMU MYŚLENIU NA TEMAT PÓŁNOCNYCH OSIEDLI I ICH
MIESZKAŃCÓW. JEDNAK WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW NIE ZDAJE SOBIE
SPRAWY Z ISTNIENIA TAKIEJ ORGANIZACJI I JEJ ROLI W ŚRODOWISKU
LOKALNYM. A PRZECIEŻ SPRAWY NIE DZIEJĄ SIĘ TAK PO PROSTU…
DZIŚ KILKA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI W ROZMOWIE
Z MAŁGORZATĄ KUFEL.
LOG "ODROUJŚCIE", CO PRZECIĘTNY MIESZKANIEC PÓŁNOCY SZCZECINA
POWINIEN WIEDZIEĆ O STOWARZYSZENIU?
LOG „Odroujście” a mianowicie Lokalna Organizacja
Gospodarcza "Odroujście" - Stowarzyszenie powstało w
lipcu 2013 r. i zajmuje się rewitalizacją północnych osiedli
Gminy Szczecin. Jest efektem połączenia wspólnych
sił przedsiębiorców (przedstawicieli branży papierniczej,
offshore czy stoczniowej oraz firm-kooperantów), którzy
działają na terenach od byłej papierni Skolwin do huty.
Łącznie firmy te zatrudniają ok. 4,5 tys. osób.
Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście" oferuje wsparcie i przyczynia
się w dużej mierze do promocji rynku pracy, a także zrzeszenia przedsiębiorców
(m.in. Stocznia Partner, Apis, Teleyard, BFK Polska, Espadon, Jantar, Rekon,
MAL Service, MPM Metale i Kruszywa czy NPPN).Działalność stowarzyszenia ma
również bardzo pozytywny wpływ na odtworzenie i rozwój przemysłu w północnej
części miasta propagując zatrudnienie i wsparcie dla przedsiębiorców na terenie
Strefy Północ.
WIEMY JUŻ CZYM ZAJMUJE SIĘ LOG. W JAKIM STOPNIU DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA WPŁYWAJĄ NA POPRAWĘ KOMFORTU ŻYCIA
SPOŁECZNEGO?
Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności na rzecz rozwoju
społecznego Szczecina (w szczególności Dzielnicy Północ) polegającej na
wspieraniu lokalnych placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie współfinansowało różnego rodzaju zajęcia aktywizujące
w Domu Kultury „Klub Skolwin”, angażuje się w finansowanie konkursów
i akcji dobroczynnych organizowanych w SP nr 44 w Szczecinie, wspierając
tym samym działania rozwojowe młodzieży oraz dzieci z Osiedli Północnych.
Lokalna Organizacja Gospodarcza "Odroujście" prowadzi stałą współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie, dzięki czemu zarówno przedsiębiorcy
jak i pracownicy mogą korzystać z oferty programów aktywizujących osoby
bezrobotne. Warto tutaj dodać, iż w tym wypadku duże znaczenie ma porozumienie
z inwestorami Terenów Północnych, którzy chętnie deklarują przyjęcie nowych
pracowników do swoich zespołów.
A CO Z INFRASTRUKTURĄ? W JAKI SPOSÓB I CO LOG ZAMIERZA
POPRAWIĆ?
Efektem działań LOG-u są mocno zaawansowane działania w kierunku budowy
układu dróg publicznych łączących wjazd na teren byłej papierni Skolwin
z wyjazdem na teren fabryki Teleyard, odciążając tym samym ul. Stołczyńską
z ruchu samochodów ciężarowych.
DLACZEGO PÓŁNOC SZCZECINA?
Północ Szczecina posiada wręcz idealne warunki dla funkcjonowania przemysłu
ciężkiego, tj. znaczne obszary regionu, a także dostęp do rzeki Odry, które
skłaniają ku lepszemu rozwojowi gospodarki miasta, co również pomaga
w obniżeniu bezrobocia oraz podniesieniu statutu społecznego mieszkańców
Dzielnicy Północ Szczecina.

DOM KOMBATANTA
NA OSIEDLU ŻELECHOWA PRZY UL. KRUCZEJ 17, W MALOWNICZYM
OGRODZIE ZNAJDUJE SIĘ ,,DOM
KOMBATANTA’’, KTÓRY JEST
CAŁODOBOWĄ
PLACÓWKĄ
POMOCY
SPOŁECZNEJ
DLA
241 MIESZKAŃCÓW SZCZECINA
W PODESZŁYM WIEKU LUB
PRZEWLEKLE CHORYCH.
Nasz dom świadczy usługi opiekuńcze
i wspomagające. Pracujący w domu
opiekunowie pomagają Mieszkańcom
przy
zabiegach
higienicznych,
karmieniu, ubieraniu czy drobnych
czynnościach życia codziennego
w zależności od ich stanu zdrowia.
Pracownicy socjalni pomagają przy
wszystkich sprawach urzędowych,
kontakcie z rodziną i instytucjami. Fizjoterapeuci oraz terapeuci zajęciowi dbają
o sprawność fizyczną Mieszkańca oraz organizowanie czasu wolnego. Zapewniamy
szereg zabiegów i zajęć ruchowych podnoszących sprawność. Pracownicy terapii
zajęciowej organizują różnego rodzaju aktywności i zajęcia terapeutyczne np.
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malarstwo, dziewiarstwo, rzeźba, papieroplastyka. Przygotowywane ogniska,
wspólne biesiadowanie, koncerty, występy oraz wyjazdy integracyjne np. nad
morze, do lasu, parku, muzeum czy nad jezioro są popularną i lubianą formą
spędzania czasu wolnego.
Warto wspomnieć, że na terenie naszego Domu znajduje się dzienny Ośrodek dla
Osób z Chorobą Alzheimera, przeznaczony dla 20 osób, które mogą przebywać
w nim od godziny 6:30 do 16:30. Na terenie ośrodka organizuje się szereg terapii
i zajęć ogólnousprawniających. Plan dnia obejmuje terapie specjalistyczne
przeznaczone dla osób z demencją, do których należą: terapia pamięci, terapia
w Sali Doświadczania Świata połączona z relaksacją oraz wiele innych zajęć
i aktywności np. terapię kulinarną, podczas której uczestnicy ośrodka pieką ciasta.
Ośrodek oferuje także dwa posiłki dziennie.
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zachęcamy do odwiedzania
naszej strony internetowej http://dpskrucza.szczecin.pl/.
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Izabela Kępińska

DOM KOMBATANTA +
SKOLWIN =
GEN. MIECZYSŁAW
BORUTA-SPIECHOWICZ
DOM KOMBATANTA PRZY UL. KRUCZEJ W SZCZECINIE ORAZ OSIEDLE
SKOLWIN ŁĄCZY OSOBA GENERAŁA, DLATEGO OPIS DZIAŁALNOŚCI TEJ
INSTYTUCJI JEST OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM NA STRONACH NASZEJ
GAZETY.
Nie można pominąć działalności instytucji, która swoim patronem uczyniła
„naszego” generała. To właśnie on,
generał Mieczysław Ludwik Boruta –
Spiechowicz . Wybór – jedynie słuszny,
skoro Borucie – Spiechowiczowi
sprawy kombatantów mocno leżały
na sercu. Jeszcze podczas swojego
pobytu w Szczecinie angażował się
w działalność Związku Inwalidów
Wojennych, pełniąc w nim funkcję
wiceprezesa i prezesa. Ingerencja
partyjna spowodowała, że po roku
odszedł ze związku. Jednak sprawy
kombatantów wciąż były dla niego
ważne. Zarówno piecza nad grobami
i pomnikami żołnierzy oraz troska o
zwykłą codzienność kombatantów
były jego znakami rozpoznawczymi.
Tę działalność kontynuował także
po opuszczeniu Szczecina, gdy
osiedlił się w Zakopanem. Był mocno
zaangażowany w akcję protestacyjną
przeciwko dewastacji Cmentarza Orląt Lwowskich przez żołnierzy radzieckich.
Jego działalność spowodowała, że wśród kombatantów cieszył się ogromnym
szacunkiem, czego dowodem było powierzenie właśnie jemu tytułu Prezesa
Honorowego Związku Legionistów Polskich. O generale napisano już wiele słów,
z których wyłania się obraz człowieka o nienagannych manierach, niezwykłej
pracowitości, przeciwstawianiu się absurdom władzy i darzącego bezsprzecznym
szacunkiem innych ludzi. Dziś, pierwszy fragment opisujący życie niezwykłego
żołnierza, człowieka, który przez 18 lat (1946 – 1964) mieszkał tu na północy
Szczecina, w niezwykle malowniczym osiedlu Skolwin.

FAIR FRIENDS
PROJEKT NIEZWYKŁY
WSZYSTKO, CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY… TAK JEST TAKŻE
Z PROJEKTEM FAIR FRIENDS 2018, W KTÓRYM UCZESTNICZYLI
UCZNIOWIE Z SIEDMIU SZCZECIŃSKICH, OŚMIU KOŁOBRZESKICH
I SZESNASTU BERLIŃSKICH SZKÓŁ.
Wśród nich młodzi artyści i sportowcy z SP 9, 14 i 44. Projekt, nawiązujący do
Mundialu, realizowany był od września 2017 r. Najpierw odbyły się spotkania
organizacyjne, losowanie klas partnerskich. Kolejnym etapem było nawiązanie
kontaktu z klasami partnerskimi. Dzieci wymieniały się listami, informacjami na
temat siebie i swoich krajów, dzięki czemu podczas pierwszego spotkania nie byli
sobie zupełnie obcy…
W grudniu poznaliśmy kraje, które mieliśmy reprezentować. Zaczęła się ciężka
praca nad poznawaniem kultury i obyczajów Iranu, Maroko, Urugwaju i Arabii
Saudyjskiej, bo takie kraje przypadły w udziale klasom z SP 9, 14 i 44. Naszym
zadaniem było w prosty sposób przedstawienie informacji o wylosowanych
krajach pozostałym uczestnikom.

Wszyscy mieli szansę poznać kulturę reprezentowanych krajów, co zdecydowanie
wpłynęło na wzrost poziomu tolerancji.
Jednakże poza sportem i pawilonami mieliśmy dużo czasu na integrację z klasami
partnerskimi zarówno w Szczecinie jak i w Berlinie. Był to niesamowity i słoneczny

KOŚCIOŁY NA PÓŁNOCY
KOŚCIÓŁ TO MIEJSCE, KTÓRE JAKO INSTYTUCJA KIERUJE SIĘ
WŁASNYMI DOKTRYNAMI RELIGIJNYMI, OKREŚLA ZASADY ORAZ RAMY
PRAWNE WYSTĘPUJĄCE W DANEJ WSPÓLNOCIE RELIGIJNEJ. KOŚCIÓŁ
JEST MIEJSCEM KULTU ORAZ WYZNACZNIKIEM TOŻSAMOŚCI PEWNEJ
GRUPY OSÓB. JEST TAKŻE MIEJSCEM CHARAKTERYSTYCZNYM DLA
DANEGO OBSZARU I DZIŚ PRAGNĘ PRZEDSTAWIĆ TRZY BUDYNKI,
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIELNICY PÓŁNOC.

czas, w trakcie którego dzieci świetnie się bawiły i dużo zwiedzały. Żal tylko, że
to już koniec, choć plany na dalszą współpracę z berlińską szkołą są w sferze
realizacji.
Udział w projekcie dla dzieci z naszych szkół to także szansa na poznanie
rówieśników z sąsiadujących szkół. Była to okazja nie tylko do promocji na
międzynarodowej arenie, ale także w środowisku lokalnym. Realizacja projektu
finansowana była ze środków PNWM, Urzędu Miasta Szczecin oraz wkładu
własnego uczestników projektu.
PS Wyniki naszego turnieju nie pokryły się z wynikami tego prawdziwego: brązowy
medal zdobyła Kostaryka, srebrny - Panama, złoty – Anglia. Jednakże i tu Polacy
oraz Niemcy nie zagościli w rozgrywkach na długo ;-)

KLUB SENIORA
DON SENIOR
KLUB SENIORA DON SENIOR PRZY DOMU KULTURY
KLUB SKOLWIN TO PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE MIEJSCE
ROZWIJANIA PASJI I ZAINTERESOWAŃ SENIORÓW
Z PÓŁNOCNYCH OSIEDLI SZCZECINA. ŚWIEŻO
WYREMONTOWANE I ZAARANŻOWANE DO POTRZEB
SENIORÓW POMIESZCZENIA I LUDZIE Z PASJĄ
TWORZĄ MIEJSCE SZCZEGÓLNE, MIEJSCE TWÓRCZEJ
AKTYWNOŚCI, ZDOBYWANIA WIEDZY, ROZWIJANIA
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, ALE I RELAKSU ORAZ ODPOCZYNKU.
To także właściwe miejsce tworzenia i podtrzymywania relacji towarzyskich. Co
istotne, Don Senior to klub, w którym nasi podopieczni są nie tylko uczestnikami
zajęć ale przede wszystkim gospodarzami.
W ofercie proponowanych zajęć i spotkań każdy na pewno odnajdzie coś dla siebie.
Poza zajęciami cyklicznymi (plastyka, ceramika, witraże, chór, fotografia, język
angielski,
informatyka,
choreoterapia,
relaks
ciała i umysłu, gimnastyka
z elementami pilates
) proponujemy szereg
działań,
warsztatów,
wykładów
i
spotkań
z ciekawymi ludźmi. Od
września
zapraszamy
między
innymi
na
spacery przygotowane
przez
seniorów
pod
hasłem „Pokaż swój
Szczecin”, gimnastykę
w plenerze oraz spacery
z kijkami nordic walking,
warsztaty
kulinarne,
piątkowe podwieczorki z degustacją wyrobów własnych, a także środowe
spotkania z poezją. Przygotowujemy również bajki i niewielkie inscenizacje
z myślą o przedszkolakach i młodszych dzieciach w ramach wspólnego czytania.
We wrześniu spotkamy się z iluzjonistą , lekarzem , przewodnikiem miejskim,
psychologiem, masażystą, artystką. Wybierzemy się na koncert, wystawę, plener
plastyczny a także sztukę teatralną i warsztaty tańcem.
Dzieje się, więc zapraszamy wszystkich seniorów z północnych osiedli Szczecina
codziennie od 9:00 do 17:00 a we wtorki i czwartki do 19:00 do siedziby Klubu Don
Senior (I piętro Przychodni Rodzinnej, ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie).

O kościele na osiedlu Golęcino
pierwsza wzmianka pojawiła się w
XIII w. Wtedy opiekowały się nim
cysterki, a budowla wzniesiona z
drewna i kamienia nie miała wieży.
Tak było aż do XVII w., kiedy to
budynek spłonął. Przestrzeń po
spalonej budowli sakralnej zajął
ryglowy kościół, który ugiął się
pod wojnami napoleońskimi. Pod
koniec pierwszej połowy XIX w.
wzniesiono kościół z wieżą od
strony północnej, a budulcem była
cegła. Jednakże katastrofom w tym miejscu nie było końca. Bombardowania
podczas II wojny światowej spowodowały znaczne zniszczenia budowli: brak
szyb, dach w fatalnym stanie. Po wojnie, dzięki staraniom mieszkańców Polski,
kościół odzyskał swój gotycki styl. W kościele nastąpiło kilka istotnych zmian: w
ołtarzu głównym, zamiast drewnianego krzyża, umieszczono obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, której owo miejsce zostało poświęcone.Kościół na osiedlu
Golęcino jest najwyżej położonym miejscem w tym fragmencie miasta, z którego
rozciąga się bajeczny widok na Odrę Zachodnią oraz Jezioro Dąbie.
Kościół
w
Stołczynie
pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny, podobnie jak ten
golęciński, powstał w XIII w.
i należał do zakonu cysterek. Pod
koniec XIV w. świątynia przeszła
pod opiekę klasztoru kartuzów.
Wiek XV to moment, w którym
budowli nadano gotycki charakter.
Kolejne przebudowy miały miejsce
w 1725 r., kiedy to kościół był
budowlą protestancką, w wyniku których m. in.: podwyższono wieżę kościoła
i przebudowano okna. Zniszczony przez pożar w latach dwudziestych XX w., jeszcze
przed końcem wojny, otrzymał swój obecny wygląd. Świątynia stołczyńska, jako
jedna z nielicznych w Szczecinie zachowała oryginalne barokowe wyposażenie.
Kościół pw. Chrystusa Króla w Skolwinie powstał w XV w. na miejscu starszej
świątyni z końca XIII w. To właśnie wtedy patronat nad kościołem przejęła
szczecińska kolegiata NMP, aby pod koniec XV w. przekazać go zakonowi
augustianów z Jasienicy. To
był
moment,
w
którym
prawdopodobnie rozpoczęto
budowę obecnie znanego
kościoła. Wiek XVI to kolejna
zmiana patronatu na Fundację
Mariacką, a co się z tym wiąże,
kościół stał się obiektem
protestanckim.
Częściowo
zniszczony podczas Wojny
Trzydziestoletniej
obiekt
został odrestaurowany. Prace
rozpoczęto w 1683 r. Kolejne
przebudowy, remonty świątyni
były odnotowywane w historii parafii wielokrotnie od tego momentu, zbliżając
budowlę do jej obecnego kształtu. Kościół filialny parafii w Stołczynie, bo takowym
był skolwiński kościół, odrębną parafią stał się dopiero w 1957 r. Od tego czasu
wielokrotnie przechodził prace budowlane, a jedną z istotniejszych był remont
wieży w 2008r., z której to rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Dąbie i Odrę.
Ze względu na swoje położenie, kościół skolwiński jest najwyższym punktem na
osiedlu Skolwin.
Każde z tych historycznych miejsc tworzy odrębną historię, z którą utożsamiają
się konkretni ludzie: mieszkańcy poszczególnych osiedli, dla których miejsce to
nie zawsze jest symbolem kultu, ale bez względu na przynależność religijną, te
zabytkowe budowle stają się punktami orientacyjnymi, charakterystycznymi dla
danego obszaru, które są rozpoznawalne przez wszystkich jego mieszkańców.
W przyszłym numerze: cmentarze na Północy
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