
Program spotkania integracyjnego  

z okazji V roczku powstania  

Postomińskiego Klubu Morsów „WIKING” 

Jarosławiec, 15-16 stycznia 2011 roku 

 

15. 01. 2011 r. (sobota) 

  - godz. 1500-1700 – przyjazd, zakwaterowania uczestników spotkania 

                                Pensjonat „Pod Fiołkami”, Jarosławiec, ul. Fiołkowa 5 (chętni mogą przyjechać  

                                wcześniej i zostać dłużej, tel. 507-040-161) 

                                Ośrodek wypoczynkowy „Na Klifie”, Jarosławiec, ul. Nadmorska 34, www.naklifie.pl 

                                oferta specjalna dla morsów: 

                                  - pokoje 2, 3 ,4-osobowe – 35,00 zł, śniadanie (16. 01. 2011 r.) – 15,00 zł, (sprzedaż  

                                    w pakiecie – 50,00 zł) 

                                  - pensjonat liczy 60 miejsc noclegowych, ośrodek liczy 50 miejsc noclegowych 

Chętni mogą przyjechać wcześniej i zostać dłużej. Warunki do uzgodnienia 

  - godz. 1800            – wieczorne mycie nóg i karku musującymi falami Bałtyku (odcinek plaży między 

                               przystanią rybacką a parkingiem za Punktem Informacji Turystycznej) 

  - godz. 1900           – koszykowe spotkanie integracyjne w Ośrodku wypoczynkowym „Na Klifie”,  

                               Jarosławiec, ul. Nadmorska 34, www.naklifie.pl miejscu zakwaterowania (każdy  

                               przywozi to co ugotować potrafi najlepiej dla siebie i ciut, ciut więcej) 

                               Podczas biesiady poznajemy się opowiadając dowcipy, wspólnie śpiewając. Uzdolnieni 

                               zabierają instrumenty muzyczne, mile widziane kawały sypane z rękawa oraz 

                               okolicznościowe przebrania. Na używki brak cenzury. Konkurs na rymowankę „Wiking”  

                               w roli głównej. 

                               Gospodarzami spotkania będą: właściciele obiektu, Zdzisław Ludwikowski – Prezes  

                               Postomińskiego Klubu Morsów „WIKING”, Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino  

                               i Agnieszka Czarnuch – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie 



 

16. 01. 2011 r. (niedziela) 

  - godz. 700                    – poranny jogging w poszukiwaniu jarosławieckiego bursztynu 

  - godz. 800-900       – śniadanie 

  - godz. 1000                – rozpalenie ogniska integracyjnego (Ośrodek Wczasowy „Przywodny”, Jarosławiec,  

                                  ul. Spacerowa 6) 

  - godz. 1000-1200  – potwierdzenie udziału w kąpieli na liście obecności 

                              – integracja przy ognisku z kapelą „Pieńkowianie” 

                              – poczęstunek herbatką z rumem i smalczykiem 

  - godz. 1205-1215  – formowanie Morsowego korowodu 

  - godz. 1215-1245  – przemarsz ulicami Jarosławca z kapelą „Pieńkowianie” 

  - godz. 1245              – przywitanie Morsów przez włodarzy Gminy 

  - godz. 1250              – przybycie Neptuna i Prozerpiny wraz z morsowym orszakiem 

  - godz. 1252             – chrzest „nowych” Morsów (zbiórka uczestników chrztu w wydzielonym sektorze, 

                                wspólna rota, pasowanie na Morsa, wypicie tranu, zjedzenie papryczki, obmycie wodą) 

  - godz. 1305             – wspólna rozgrzewka z elementami fitness 

  - godz. 1310             – rocznicowa wspólna kąpiel 

  - godz. 1330             – spotkanie integracyjne przy ognisku uczestników i gości zaproszonych przy muzyce 

  - godz. 1345             – wystąpienie podsumowujące pięć lat wspólnych kąpieli, wystąpienia gości 

  - godz. 1405             – wręczenie aktów chrztu morskiego (przed otrzymaniem aktu wypicie soku cytrynowego,  

                               wypowiedzenie przybranego imienia morsowego) 

  - godz. 1430             – losowanie upominków 

  - godz. 1530             – a może później, zakończenie imprezy 

 

Zbieramy pieniążka do kapelusza dla kapeli „Pieńkowianie”. Potwierdzenie udziału „nowych” Morsów do 

udziału w morskim chrzcie z wybranym imieniem zgłaszać najpóźniej do dnia 10 stycznia 2011 r. Uwaga – 

sprawa noclegu – pod rozwagę – ilość miejsc ograniczona, a warto być tego wieczoru z nami. Najciekawsze 

morsowe przebrania podczas kąpieli będą nagrodzone upominkami. 

 

Naczelni Morsowie Postomińskiego Klubu Morsów „WIKING” 

Zdzisław Ludwikowski, tel. 601-626-330 

Artur Ciróg, tel. 513-717-874 


