
 

 

DNI PORTU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „RADOSNA”                     

W BARLINKU 

W dniach 6–10 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej „Radosna” w Barlinku został 

zrealizowany program edukacyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

Program ten miał na celu zapoznanie dzieci i młodzieży ze specyfiką portów, czynnościami 

jakie się w nich wykonuje oraz podkreśleniem znaczenia portów dla środowiska regionalnego, 

ogólnokrajowego i światowego. Dzieci brały udział w konkursach organizowanych w ramach 

„Dni Portu”, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody, m.in. zestaw klocków, puzzle, 

gry, wszystko związane z tematem żeglugi morskiej. W klasach młodszych oprócz zajęć 

edukacyjnych związanych z portem Szczecin-Świnoujście dzieci brały udział w zajęciach:  

- plastycznych poprzez tworzenie prac na konkurs zorganizowany w ramach Dni Portu; 

- technicznych, na których powstały statek oraz żuraw stoczniowy; 

- muzycznych, dzięki utalentowanej uczennicy Tosi z klasy 8 dzieci słuchały pieśni morskich; 

- kulinarnych, na których przygotowane zostały zdrowe kanapki ze słynnym paprykarzem 

szczecińskim; 

- przyrodniczych, wykonując doświadczenia z wodą. 

Wielkie zaciekawienie oraz euforię wśród dzieci wywołała rozmowa z pracownikiem stoczni 

Damen w Antayli w Turcji oraz dziadkiem jednego z naszych uczniów, który pracuje na statku. 

Możliwość porozmawiania z osobami tak blisko związanymi z portem i statkami rozbudziła 

dziecięcą kreatywność do zadawania wielu szczegółowych pytań. W klasach starszych 

młodzież:  

- zapoznała się z historią powstania portów Szczecin-Świnoujście; 

- uczestniczyła w lekcjach poświęconych funkcjonowaniu portów i żeglugi morskiej; 

- miała możliwość zobaczenia bezpośredniego nagrania z kontenerowca, gdzie zaprzyjaźniony 

marynarz pokazywał pracę silnika i proces ładowania kontenerów na statek. 

- brała udział w konkursie plastycznym o tematyce portowej; 

- uczestniczyła w spotkaniu z Panią Elżbietą Chudzik, byłym pracownikiem nieistniejących już 

Zakładów Urządzeń Okrętowych „Bomet” w Barlinku, który był przez okres wielu lat jednym 

z największych producentów sprzętu i urządzeń okrętowych, znanym na całym świecie. 



Młodzież z wielkim zaciekawieniem słuchała Pani Elżbiety Chudzik, która przedstawiła 

materiały dotyczące zakładów ZUO „Bomet” nadesłanych przez Pana Stanisława Rewersa. 

„Dni Portu” zorganizowane w szkole pozwoliły rozbudzić nieodkryte dotąd zainteresowania 

wśród uczniów, poszerzyły wiedzę na temat portów i żeglugi morskiej, a co najważniejsze - 

pogłębiły patriotyzm regionalny i świadomość znaczenia portów Szczecin-Świnoujście dla 

regionu.          

  Alicja Łyczko nauczyciel NSP „Radosna” 

 

 

 


