
Przewodnik miejski
Przemek Głowa

„Nie nad morzem”
z płyty „I żyli długo i w Szczecinie”

Mateusz Czarnowski – kompozycja, orkiestracja utworu 
Malina Prześluga-Delimata – tekst 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie 
Miłosz Bembinow – dyrygent 
Jakub Gibniewski  – wokal
Jolanta Szczepaniak – przygotowanie wokalne 
Maciej Cybulski – produkcja, miks, mastering

Scenariusz i animacja: Horacy Muszyński 

Nie nad morzem, to może nad zalewem? Właściwie to nawet nad jeziorem, a naprawdę 
to nad rzeką, ale nie jest to jedna rzeka. To właśnie w tym miejscu, pośród sitowia, wyra-
sta Szczecin. Miasto nadwodne, pomorskie, no i w zasadzie… morskie. Bo jeśli wsiądzie-
cie do łódki, to rzeką Odrą koło jeziora Dąbie, dalej do Zalewu Szczecińskiego i przez 
niego, a potem kanałem między wyspami Wolin i Uznam dopłyniecie do Świnoujścia, a 
tam za wiatrakiem jest już morze. Bo samochodem to prawie 100 km, ale nawet foka 
potrafi dopłynąć do miasta.

NIE NAD MORZEM

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w swoim telefonie 
lub tablecie – tak, jakbyś chciał mu zrobić zdjęcie. 
Jeśli korzystasz z komputera – wpisz w przeglądarce 
adres www.youtube.com/watch?v=YQKyTFPiyzE

OBEJRZYJ TELEDYSK



NIE NAD MORZEM



Szczecin jest nad morzem,
No bo czemu nie.
Szczecin tam być może,
Dobrze czuje się.
Każdy wierzy w to, co chce.

Przecież mamy tu port, prawdziwy port,
W nim żaglowców stoi ponad sto.
Z wiatrem płyną w rejs daleko stąd.
Czy odkryją nowy, dziki ląd?
Daleko stąd...

Gdy chcesz iść na plażę,
Gdy o plaży tylko marzysz,
Możesz w pociąg wsiąść, a także w pekaes
Albo w tramwaj numer dziewięć.
Bo być może jeszcze nie wiesz,
Plaża na Głębokim jest!

Jeśli tęsknisz do fal, do szumu fal,
Jak wilk morski patrzysz w siną dal,
Na jeziorze Dąbie przeżyj szkwał,
A ucichnie twój za morzem żal.

Szczecin jest nad morzem,
Kto powiedział, że nie może.
Kilometrów sto to żaden dystans jest.
Szczecin jest nad morzem.
Całkiem mu z tym nie najgorzej,
Morskim falom kłania się.

Gdy chcesz iść na plażę,
Gdy o plaży tylko marzysz,
Możesz w pociąg wsiąść, a także w pekaes
albo w tramwaj numer dziewięć.
Bo być może jeszcze nie wiesz,
Plaża na Głębokim jest!

Szczecin jest nad morzem,
Kto powiedział, że nie może.
Kilometrów sto to żaden dystans jest.
Tak, Szczecin jest nad morzem,
Całkiem mu z tym nie najgorzej.

Lecz czy morze o tym wie...

Lecz czy morze o tym wie...

Lecz czy morze o tym wie...



Co prawda Szczecin nie leży nad morzem, ale czasami u jego brzegów cumują naprawdę pokaźne żaglowce, tak jak na przykład 
w trakcie finałów regat Tall Ships' Races. Pokoloruj obrazek i pokaż, jak piękne i barwne potrafi być szczecińskie nabrzeże.


