TPS wspó³pracuje

Konkurs „Ca³y Szczecin w kwiatach”

„Aleja Kwiatowa”

z Urzêdem Miasta, przedsiêbiorstwami, instytucjami
i organizacjami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi w Szczecinie,
organizuje akcje spo³eczne, spotkania, odczyty, sesje,
prowadzi dzia³alnoœæ wydawnicz¹, otacza opiek¹
pionierów Szczecina zrzeszonych w Sekcji Pionierów.

Towarzystwo Przyjació³ Szczecina wspólnie z redakcj¹
„Kuriera Szczeciñskiego" organizuje od wielu lat
doroczny konkurs na naj³adniejszy balkon, ogródek
przydomowy i inne formy zagospodarowania terenu
zielonego pn. „Ca³y Szczecin w kwiatach". Laureaci
otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy i nagrody, a wszyscy
uczestnicy satysfakcjê dziêki publikacjom popularyzuj¹cym ich starania.

Przez wiele lat organizowaliœmy wystawy kwiatowe,
które wywo³ywa³y du¿e zainteresowanie mieszkañców
miasta. Dziêki tym dzia³aniom zrodzi³ siê pomys³ stworzenia w Szczecinie miejsca, które by³oby ich sta³¹ namiastk¹. W ten sposób w alei na odcinku od pl. ¯o³nierza
do pl. Ho³du Pruskiego, zwanej umownie „Alej¹ Kwiatow¹", powsta³ kiermasz kwiatowy. W sezonie wiosennoletnim stanowi on miejsce spotkañ wielu mieszkañców
naszego grodu, jest zauwa¿any i odwiedzany przez
turystów z Polski i z zagranicy. W najbli¿szym czasie
planowana jest modernizacja alei.
W 2000 roku Towarzystwo by³o inicjatorem nasadzeñ
2000 magnolii w naszym mieœcie .

Inicjatywy TPS
Popularne konkursy i plebiscyty:„Ca³y Szczecin w kwiatach", „Bursztynowy Pierœcieñ", „Mister Szczecina",
„Obiekt architektoniczny 50-lecia Szczecina", „Szczecinianin Roku".
Z inicjatywy TPS lub z jego organizacyjnym udzia³em
wybudowano w Szczecinie m. in. Oœrodek Sportów
Wodnych „Wenecja", k¹pieliska miejskie „Arkonka"
i „Gontynka", lodowisko „Lodogryf", pomniki:
„Braterstwa Broni, „Dla tych co nie powrócili z morza"
oraz „Pionierów Szczecina" na Cmentarzu Centralnym,
„Pomnik Czynu Polaków", a tak¿e odbudowano Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich, Muzeum Miasta Szczecina w Starym
Ratuszu, Teatr Letni w parku Kasprowicza. TPS jest
organizatorem pierwszego w Polsce Kongresu
Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich,
który odby³ siê w 1993 roku oraz Kongresu Ekologicznego
Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich
w 1995 roku.

Mecenat
TPS ufundowa³o nagrody dla laureatów m.in. takich
konkursów jak: „Dzieje szczeciñskich rodzin", Przegl¹d
Teatrów Ma³ych Form „Kontrapunkt", wiedzy o Szczecinie pn. „Szczecin wczoraj i dziœ". Od 1992 roku
przyznawane s¹ stypendia dla uczniów uzdolnionych
artystycznie. Z tej formy pomocy skorzysta³o dot¹d
ponad 150 uczniów i absolwentów szczeciñskich szkó³
muzycznych, Liceum Plastycznego i Pañstwowego
Ogniska Baletowego. Nasi stypendyœci s¹ laureatami
presti¿owych konkursów, godnymi promotorami miasta
Szczecina. Mamy nadziejê, ¿e po skoñczeniu studiów
wielu z nich wróci do swojego Miasta, swojej ma³ej
ojczyzny.
TPS wspiera interesuj¹ce projekty artystyczne,
sportowe i turystyczno-krajoznawcze m.in.: obóz
kolarski „Wakacje na dwóch kó³kach", Mistrzostwa Polski
Dziennikarzy Rozg³oœni Publicznych w Pi³ce No¿nej
„Baltic Radio Cup". Z mecenatu Towarzystwa Przyjació³
Szczecina w ró¿nej formie skorzysta³y m. in: Orkiestra
„ACADEMIA", Zespó³ Harmonijek Ustnych „Animato",
Szczeciñski Chór Ch³opiêcy „S³owiki", Chór Dzieciêcy
„Don Diri Don", Chór TV Szczecin, Dzieciêcy Zespó³
Taneczny „Skrzaty", Dzieciêca Grupa Wokalna „Forte",
Szczeciñska Grupa Perkusyjna, Chór „Kombatant",
Zespó³ „Vokalis".

Bursztynowy Pierœcieñ
Szczecin jest miastem, w którym dzia³aj¹ obecnie dwa
teatry dramatyczne, teatr operowy, lalkowy, kilka scen
eksperymentalnych zawodowych i amatorskich o wieloletnich tradycjach i uznanych dokonaniach artystycznych. By spopularyzowaæ osi¹gniêcia naszych aktorów
i zachêciæ publicznoœæ do odwiedzania teatrów Towarzystwo Przyjació³ Szczecina i redakcja „Kuriera Szczeciñskiego" organizuj¹ plebiscyt o laur „Bursztynowego
Pierœcienia" dla najpopularniejszych aktorów teatrów
szczeciñskich i na spektakl sezonu. Plebiscyt „Bursztynowy Pierœcieñ" jest organizowany przez Towarzystwo
Przyjació³ Szczecina i redakcjê „Kuriera Szczeciñskiego"
od 1965 roku. Pierwszymi jego laureatami byli Irena
Brodziñska i Zygmunt Aposto³ z teatru muzycznego oraz
Miros³awa Lombardo i Andrzej Kopiczyñski z teatrów
dramatycznych. Od 1995 roku wspó³organizatorem
plebiscytu jest TVP S.A. Oddzia³ Szczecin i od tego te¿
czasu szczeciñscy recenzenci przyznaj¹ dodatkowo
swoj¹ nagrodê „Oko Recenzenta". Jej pierwsz¹ laureatk¹
by³a re¿yser Anna Augustynowicz. Od roku 2006 swoj¹
nagrodê przyznaje powo³ane przez organizatorów jury
plebiscytu. Towarzystwo Przyjació³ Szczecina przyznaje
nagrodê „Srebrna Ostroga" dla najbardziej obiecuj¹cego
aktora scen. Jej pierwszym laureatem by³ Grzegorz
Falkowski.

Pionierzy Szczecina
Z inicjatywy najstarszych, zrzeszonych w TPS, mieszkañców naszego miasta zbudowano m.in. pomnik na
Cmentarzu Centralnym poœwiêcony pamiêci pionierów,
którzy zmarli lub zginêli w pierwszym, najtrudniejszym
okresie odbudowy i zagospodarowania miasta po drugiej
wojnie œwiatowej. To tak¿e nasi Pionierzy s¹ inicjatorami
ufundowania tablicy pami¹tkowej z „Prawdami Polaków
spod znaku Rod³a" w 60 rocznicê ich ustanowienia. Dziêki
staraniom Towarzystwa wykonano i ods³oniêto tablicê
w ho³dzie pracownikom s³u¿by zdrowia, tym którzy
17.12.1970 r. nieœli pomoc walcz¹cym o woln¹ Polskê.

Dzia³alnoœæ wydawnicza
Dziêki wsparciu organizacyjnemu TPS zrealizowano
m.in. takie projekty wydawnicze jak: „Cmentarze Szczeciñskie" autorstwa wieloletniego cz³onka TPS dr. Bogdana
Frankiewicza, album „Polska Stolice Województw",
„Uniwersytet Szczeciñski od Inicjatywy do Inauguracji",
„Na Ratunek 60 lat Zawodowej Stra¿y Po¿arnej
w Szczecinie".

Z³ota Honorowa Odznaka TPS
TPS za szczególne zas³ugi dla Szczecina przyznaje Z³ot¹
Honorow¹ Odznakê Towarzystwa Przyjació³ Szczecina.
Od 1992 roku odznakê otrzymali:

1993 - Jose Ramon Perez Cebrian obywatel
Królestwa Hiszpanii, kierownik artystyczny Chóru „Sant
Yago" z Uniwersytetu w Walencji; profesor Jan Szyrocki
dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru Akademickiego
Politechniki Szczeciñskiej;
1994 - Günter Lemke przewodnicz¹cy Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego w Bremerhaven;
1995 - dr Bogdan Frankiewicz historyk i archiwista
1996 - Andrzej Sacharski dyrektor Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych Nr 1 w Szczecinie;
1997 - Irena Brodziñska aktorka, œpiewaczka Opery
i Operetki w Szczecinie; Maria Hajdul wychowawca
i pedagog;
1998 - Ewa Dobrzycka nauczyciel biologii i ochrony
œrodowiska; Rajmund Wolny rzemieœlnik teatralny
z Teatru Lalek „Pleciuga";
1999 - Filharmonia Szczeciñska; Klaus Ranner
konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec
w Szczecinie;
2001 - Ewa Ko³ogórska aktorka, re¿yser teatralny;
Walerian Paw³owski kompozytor, dyrygent i konsultant muzyczny w Filharmonii Szczeciñskiej (dziêki
inicjatywie TPS Rada Miasta podjê³a uchwa³ê o nadaniu
jednemu z placów w Szczecinie imienia Waleriana
Paw³owskiego);
2002 -Jacek Nie¿ychowski aktor, œpiewak, wspó³twórca i pierwszy dyrektor Operetki Szczeciñskiej;
2003 - Ks. Roman Kostynowicz wieloletni diecezjalny konserwator zabytków Diecezji SzczeciñskoKamieñskiej; Teatr Lalek „Pleciuga" ;
2004 - Zygmunt Jakubik dzia³acz sportowy, trener pi³ki
rêcznej; Florian Krygier dzia³acz sportowy, trener pi³ki
no¿nej, którego imieniem nazwano stadion KS Pogoñ
Szczecin; El¿bieta Marsza³ek pedagog, wychowawca
i dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 8, organizator Flisu Odrzañskiego; Miros³aw Czekaj wieloletni skarbnik Miasta;
2005 - Warcis³aw Kunc dyrygent, wieloletni dyrektor
artystyczny "Opery na Zamku"; Szko³a Podstawowa
Nr 1 pierwsza Szko³a Podstawowa w Szczecinie (od 1945
roku); Stanis³aw Lagun pionier Szczecina, inicjator
restytucji Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie; Polskie Radio Szczecin S.A. (rok
obchodów 60 - lecia istnienia);
2006 - Henryk Wawrowski dzia³acz sportowy, trener
pi³ki no¿nej; Wiktor Mazurek dzia³acz sportowy, trener
pi³ki no¿nej.

Towarzystwo Przyjació³ Szczecina powsta³o w 1962 roku
- to ju¿ ponad 45 lat dzia³alnoœci.

Prezesami
Towarzystwa Przyjació³ Szczecina byli: Henryk ¯ukowski,
Bogdan Augustiañski, Feliks Uciechowski, Jan Stopyra,
Ryszard Rotkiewicz.
Od 1991 roku prezesem jest Jerzy Gajda.
Urodzi³em siê w Szczecinie. Uczy³em siê w Szczecinie.
Moje Miasto widzia³em oczami moich rodziców, potem je
sam poznawa³em, teraz widzê je te¿ oczami moich
dzieci. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pozna³em
ludzi, którzy nie myœl¹ tylko o tym co mog¹ otrzymaæ od
swojego Miasta, ale te¿ o tym co po¿ytecznego mog¹ dla
niego zrobiæ. Towarzystwo Przyjació³ Szczecina jest
miejscem, ³¹cz¹cym ludzi, którzy czêœæ swojego czasu
poœwiêcaj¹ na rzecz swojego Miasta. S¹ to ludzie, którzy
chc¹ ¿eby znana by³a jego prawdziwa historia, ¿eby
m³odzi ludzie uto¿samiali swoj¹ przysz³oœæ z naszym
Miastem. Chc¹ Miasto promowaæ, promowaæ poprzez
sukcesy jego mieszkañców, w tym dzieci uzdolnionych
artystycznie, aktorów, sportowców, naukowców, ludzi
rzetelnie wykonuj¹cych swoj¹ pracê na rzecz Miasta,
ludzi, którzy swoje losy z nim zwi¹zali. Towarzystwo
Przyjació³ Szczecina to te¿ miejsce dla ludzi, którzy
dbaj¹ o wizerunek swojego Miasta. S³u¿¹ temu choæby
odbywaj¹ce siê od wielu lat konkursy o nazwie „Ca³y
Szczecin w kwiatach". Towarzystwo jest otwarte dla
wszystkich, którzy kieruj¹ siê interesem naszego Miasta
i jego Mieszkañców.
dr in¿. Jerzy Gajda
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promocja Szczecina w Polsce
i na œwiecie,
upowszechnianie wiedzy
o historii miasta, jego osi¹gniêciach i perspektywach rozwoju,
rozbudzanie wœród mieszkañców umi³owania swego miasta,
troska o œrodowisko naturalne
i kulturowe.

