
ROLA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W PROCESIE 

EDUKACJI MORSKIEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY



Po reaktywacji LMiR w 1980 r. zawiązują się Szkolne Koła Ligi Morskiej i Rzecznej.

Liga Morska aktywnie włączyła się w realizację szkolnych programów patriotycznych                        

i edukacyjnych poszerzając wiedzę morską i ceremoniały morskie.



• Ministerstwo Oświaty ogłasza 

Rok 1986 Rokiem Morskim w Oświacie

• Współorganizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiej Inauguracji 

Roku była Liga Morska(Szczecin ZSE nr 2).



W ramach obchodów Roku Morskiego w Oświacie Liga Morska wychodzi z inicjatywą

i pod patronatem Ministerstwa ogłasza Konkurs „Młodzież na Morzu”.

Kategorie konkursu:

• Wiedza o Morzu,

• Wiedza o Pomorzu Zachodnim,

• Plastyczny,

• Koła walczą o tytuł „Najlepsze SKLMiR w Polsce”.



• Konkurs stanowi sztandarową propozycję programową dla uczniów zrzeszonych w SKLMiR.

• W konkursie plastycznym uczestniczą również przedszkolaki.





• Finały konkursów (po eliminacjach szkolnych) odbywają się od lat w Szczecinie.

• Rolę gospodarzy pełni Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie (Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2),

a obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuWydział Ekonomiczny w Szczecinie.



Konkurs LMiR „Młodzież na Morzu” odbywa się pod patronatem:

• Honorowego Prezesa Bronisława Komorowskiego,

• Ministra Gospodarki Morskiej,

• Marszałka Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,

• Prezydenta Miasta Szczecin,

• 8 Flotylli Wybrzeża,

• Przedsiębiorstw, instytucji gospodarki morskiej,

• Wyższej Szkoły Bankowej w PoznaniuWydział Ekonomiczny w Szczecinie,

• Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.





Konkurs, który trwa od 1986 (w tym roku przypadła 32. edycja)

stanowi sztandarową propozycję programową dla SKLMiR.





Wybijającymi się i walczącymi o tytuł Najlepszego Koła w Polsce są koła w:

• Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych im T. Kościuszki w Jasienicy,

• IV Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Bielsku Białej,

• Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku,

• Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,



• Zespole Szkół w Drogomyślu,

• Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie,

• I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim,

• Zespole Szkół w Nieszawie,

• Szkole Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie,

• Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku.





Nagrody dla młodzieży wybijającej się w konkursie „Młodzież na Morzu” jest m.in.:

• „Zlot Jungów” organizowany przez oddział LMiR w Kołobrzegu,

• Flis Odrzański organizowany przez Zachodniopomorski Okręg LMiR i Zarząd Główny LMiR,

• rejsy statkami i promami,

• nagrody rzeczowe.





„Zlot Jungów” to rewelacyjna forma integracji SKLMiR z Całej Polski,

ciesząca się ogromną popularnością i uznaniem 

dla kołobrzeskich organizatorów.



• Ważnym wydarzeniem było powołanie w 1992 r. przez Ministerstwo Oświaty

„Olimpiady Nautologicznej”, której inicjatorem we współpracy z PTM, Uczelniami Morskimi

i Marynarką Wojenną była Liga Morska wspierana przez WOJSKO, przedsiębiorstwa

gospodarki morskiej, Miasto Szczecin.

• Główny patronat zapewniał Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

• Laureaci nagradzani byli rejsami morskimi i prawem studiowania na wybranej uczelni morskiej

bez egzaminów.

• Po 19. latach w 2011 r. Ministerstwo zmieniło zasady organizacji i finansowania wszystkich

Olimpiad. Liga nie mogła im sprostań, szczególnie z tym finansowym.





Inauguracja Międzynarodowego Roku Mórz i Oceanów  1998 ONZ 

w  Szczecinie





• Ważną rolą Ligi Morskiej w popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży jest działalność

wydawnicza.

• Podstawową pozycją dydaktyczną jest publikacja dr Elżbiety Marszałek

„Wskazówki metodyczne do pracy SKLiR”.









• Okręgi LMiR publikują własne wydawnictwa, np. Łódzki Okręg LMiR od lat wydaje Gazetkę

„Łódka” zamieszczając również ciekawe materiały dydaktyczne.

• Warta podkreślenia jest ogromna aktywność w organizowaniu ligowych uroczystości przez

szkoły i okręgi w swoim regionie.



• Sztandarowym zadaniem Ligi Morskiej stał się organizowany nieprzerwanie, co roku od 23. lat

Flis Odrzański kończący się zawsze Mszą Flisacką. Zintegrowane działania organizatorów tej

wodniackiej ekspedycji z flisakami z Ulanowa, Lasami Państwowymi, RZGW i UŻŚ, a także

z władzami i mieszkańcami miejscowości nadodrzańskich, a przede wszystkim z młodzieżą

i studentami zaowocowało powstaniem sieci przystani turystycznych czyniąc Odrę

atrakcyjną pod kątem jej walorów turystycznych i rekreacyjnych.





• W 2004 r. Flis Odrzański, w którym uczestniczyła nie tylko młodzież polska, ale również

zaprzyjaźniona młodzież z Czech i Słowacji a także Niemiec wraz z ZGPTTK

współorganizatorem uroczystości Powitania Unii Europejskiej na Polskich Wodach

w Słubicach.

• Za swój udział w rozwoju turystycznej i rekreacyjnej funkcji rzeki Odry Flis Odrzański

otrzymał „Nagrodę Grand Prix Przyjaznego Brzegu” nadaną przez ZGPTTK.



• Wyróżniający się działacze LMiR a także szkoły nagradzani są najwyższymi odznaczeniami

LMiR m.in. Pierścieniem Haller.

• Jesteśmy dumni, że Kapituła Pierścienia uhonorowała również Pierścieniem Hallera

Papieża Jana Pawła II.



• Edukacja morska dzieci i młodzieży to najważniejsze zadanie statutowe LMiR realizowane 

jest przez wielu nauczycieli i społeczników, którym z okazji 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej 

należą się słowa uznania i podziękowania.



• Gorące podziękowania składamy  również byłemu Prezesowi Bronisławowi Komorowskiemu, 

który przez 17. lat pełniąc swoją funkcje patronował naszym edukacyjnym działaniom.

• Dziękujemy również obecnemu Prezesowi Andrzejowi Królikowskiemu dzięki jego trosce           

i pomocy możemy nadal wypełniać nasze cele: wychowywać i edukować w duchu Polski 

Morskiej dzieci i młodzież. 

• Liczymy także na życzliwość i poparcie obecnego Rządu i Pana Prezydenta.





Opracowanie:

Dr Elżbieta Marszałek

Od ponad 20. lat Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej (Odpowiedzialna za edukację morską 

dzieci i młodzieży).

„TAK TRZYMAĆ” jak powiedział Stanisław Staszic



Dziękuję za uwagę. 


