
  Klub „Maciuś I” jest jedną z wielu placówek powstałych na 

terenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Został oddany do użytku  

21 lutego 1979r. na terenie Osiedla Nr 1. Dla uczczenia 100  rocznicy urodzin Janusza 

Korczaka (właściwe Henryk Goldszmit) znanego pedagoga, publicysty, pisarza i lekarza 

klub nazwano imieniem bohatera książki dla dzieci pt. „Król Maciuś I”. Uroczyste otwarcie 

połączono z Jubileuszem 20 lecia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.  

 Początkowo założono, że będzie to placówka opieki nad dzieckiem. Jednak się to 

nie przyjęło i od początku istnienia stał się on ośrodkiem dla wszystkich generacji. Orga-

nizuje czas wolny dla dzieci, młodzieży, dorosłych i Seniorów. Przyczynia się do rozwoju 

indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i pasji twórczych. Rada Osiedla Nr 1 PSM 

„Przymorze - Śląska” i Kierownictwo Administracji dokłada wszelkich starań, by miesz-

kańcy osiedla mogli spędzać czas wolny kulturalnie równocześnie pogłębiając swoje za-

miłowania, zainteresowania oraz hobby.  

 

Klub od początku swojego istnienia uzyskał wiele cennych nagród: 

 

- I miejsce w Wojewódzkiej Giełdzie Programowej; 

- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzycznych w Tczewie; 

- Młodzieżowy Zespół „Hi – Hat” otrzymał główną nagrodę „Czerwony Gryf” na Woje-

wódzkim Przeglądzie Zespołów Muzycznych w Tczewie; 

- I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych Spółdzielni Mieszkanio-

wych; 

- Wiele nagród i wyróżnień na Festiwalach Piosenki Wakacyjnej i Spartakiad Międzyo-

siedlowych Przymorza; 

- wyróżnienie w XXXI Harcerskim Festiwalu i Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2005 

zdobył zespół taneczny „MIX ”; 

- wyróżnienie w XXXIII Harcerskim Festiwalu i Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2007 

zespół wokalny „Sylaba” zdobył drugie miejsce: 

- II miejsce w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki i Tańca „Łowcy talentów” Kwakowo 

2007 zdobył zespół taneczny „MIX” 



W Klubie działa prężnie Koło Seniora „Pogodna Jesień” powstałe w 1975 roku w Klubie 

„Dylemat” na osiedlu nr1.  Od 1979 roku swoją siedzibę ma w Klubie „Maciuś I”.  Przewodnicząca 

koła  za jedno ze swoich wyzwań dla siebie uznała stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery wie-

dząc, że tylko w takim klimacie można działać i pracować. W budowaniu dobrej atmosfery po-

maga jej grupa członków aktywnych i zaangażowanych, mających wiele ciekawych pomysłów  na  

spędzanie wolnego czasu.  Spotkania koła odbywają się  w czwartek o godz.1400.  Każde spo-

tkanie rozpoczynane  i kończone jest piosenką, która nastraja do serdecznego i otwartego uczest-

nictwa. Wszyscy mówią do siebie po imieniu. W miłej i ciepłej atmosferze obchodzą swoje imie-

niny. Co roku obchodzą święto Babci i Dziadka, obdarowują się serduszkami i słodyczami na 

Walentynki. Uroczyście świętują Dzień Seniora. Wspólnie jeżdżą na wycieczki autokarowe po 

Regionie Kaszubskim, a jesienią na grzyby. Ściśle współpracują z klubem „Maciuś I” i biorą 

czynny udział w życiu placówki. Seniorzy uczestniczą w koncertach, imprezach, konkursach or-

ganizowanych przez klub „Maciuś I”. Jednym z najważniejszych imprez jest Konkurs Piosenki 

Retro, w którym biorą udział przedstawiciele z Klubów i Kół Seniora z dzielnic Gdańska tj. Wrzesz-

cza, Zaspy, Przymorza i Żabianki a nawet z Sopotu i Gdyni.   

 

Klub to nie tylko budynek, to również Ogród Jordanowski – miejsce zabaw dla dzieci. 

 

     
 

      



   
 

   
 

   


