
ROK1993 - ROKIEM PRZEŁOMOWYM 

Serdecznie dziękuję za uczestnictwo w naszym potrójnym Jubileuszu tym 

wszystkim, którzy przyszli, przyjechali lub przylecieli. 

Jesteście Państwo gośćmi schronisk młodzieżowych Oddziału 

Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i 

Samorządu Regionu Pomorza Zachodniego. 

Dla obchodzących Jubileusze rok 1993 był rokiem przełomowym. Właśnie we 

wspomnianym 1993 roku ówczesny Kurator Oświaty podjął decyzję o przekazaniu 

dwóch samodzielnych obiektów na całoroczne schroniska młodzieżowe z 

przeznaczeniem do realizacji procesu w edukacji poza szkołą. Dzisiaj po 25 latach 

przedstawiamy efekty naszej pracy i partnerskiego współdziałania. 

Jubilaci to dwa całoroczne schroniska młodzieżowe - w Szczecinie i Pobierowie, 

które reprezentują obecni dyrektorzy Zbigniew Jakobsche SSM CUMA i Robert 

Bresler SSM FALA. Serdecznie dziękuję władzom samorządowym w Szczecinie i 

Rewalu, które gwarantują środki finansowe na prowadzenie schronisk oraz 

sprawują nadzór nad tymi placówkami. Dziękuję także kadrze schronisk za 

wieloletnią aktywna i rzetelną pracę. 

Rok 1993 to również w działalności PTSM rok przełomowy, bowiem nawiązaliśmy 

kontakty z przedstawicielami Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk 

Młodzieżowych w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Inicjatorami tej współpracy 

byli nasi koledzy Wolfgang Brix i Reinhard Schwarz. Panowie są dzisiaj z nami. 

Przywitajmy ich serdecznie. 

To był dobry początek współpracy z krajem naszego sąsiada. Dzisiaj 

współpracujemy z przewodniczącym Kaiem-Michaelem Styblem i Joanną Muzioł. 

Na współpracę z innymi landami nie czekaliśmy długo. Ponad 22 lata współpracy z 

Hamburgiem,Lubeką i całym landem Nordmark pod przewodnictwem Reinharda 

Schimnicka było przyjemnością. Kolega Reinhard jest dla nas uosobieniem 

przyjaźni. Teraz współpracujemy z Helmutem Reinmanem. Relacje między 

naszymi stowarzyszeniami są nie tylko merytoryczne ale i sedeczne. To samo moge 

powiedzieć o kontaktach z przewodniczącym DJH w Berlinie Brandenburgii-

Burnhardzie Helle. 

Panowie, dziękuję Wam za to ! 

Dodam, że ponad 3 000 dzieci i młodzieży, nauczycieli, kierowników scchronisk 

było uczestnikami działań w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Spotkania, warsztaty, projekty i wizyty były możliwe dzięki wspieraniu 

finansowemu i merytorycznemu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w 



Poczdamie. To biuro ,które nadzoruje naszą jednostkę centralną, którą kieruję od 

20 lat. 

Panie Dyrektorze, Panie Szymonie, dziękuję za życzliwość dla naszego 

społecznego zaangażowania. Pragnę dodać, że na początku współpracy pomocą 

służyła nam Urszula Berlińska - ówczesna dyrektor biura Euroregionu Pomerania. 

Nasze międzynarodowe kontakty się rozszerzają. Wspólne przedsięwzięcia z 

Norweskim Stowarzyszeniem Schronisk Młodzieżowych dają nam wiele 

satysfakcji. Nasi nowi partnerzy - Luksemburskie Stowarzyszenie i biuro 

Światowej Federacji w Londynie serdecznie pozdrawiają wszystkich uczestników 

naszego świętowania. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj 

podsumowywać 25-lecie naszej owocnej pracy. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać działalność schronisk obchodzących 

Jubileusze: CUMY w Szczecinie i FALI z Pobierowa. Dla gości przygotowano 

również ciekawy program artystyczny i turystyczny. W Pałacu Młodzieży - 

Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, gdzie odbyły się oficjalne 

uroczystości zaprezentowała się uzdolniona artystycznie młodzież z tej placówki. 

Natomiast program turystyczny realizowany był w Szczecinie i gminie Rewal.  
 


