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W numerze:
Puchar Polski 2012 

w długodystansowych 
biegach na orientację dla 

Edwarda Fudro.

W lutym podczas Mistrzostw 
Polski w biegu na orientację na 
dystansie 50 km, które odbyło 
się na Roztoczu w Skierbie-
szowie (pomiędzy Lublinem a 
Zamościem) podsumowano 
Puchar Polski za rok 2012 na 
dystansach 50 km oraz 100km.
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Zakupy za 410 mln

Z.Ch. „Police” S.A. kupiły 
surowce za 410 mln złotych. Za-
kłady Chemiczne w Policach za-
warły dwie znaczące umowy na 
zakup soli potasowej. Kontrakty 
zostały podpisane z producen-
tami z Białorusi i Szwajcarii i do-
tyczą realizacji dostaw surowca 
do końca bieżącego roku. 
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XXVIII Mistrzostwa 
Polic w biegach 
przełajowych

23 lutego na polanie za Szkołą Podstawową Nr 8 odbyły 
się Mistrzostwa Polic w Biegach Przełajowych. Przypomnę, 
że pierwsze mistrzostwa miały miejsce 28 lat temu, a ich 
pomysłodawcą i organizatorem był Jan Matura.

Przełajowe Police

Reklama

Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunika-
cji wirtualnej, uruchamiamy profil bloga Police750 na Facebooku.
Dla korzystających z tej platformy wymiany informacji będzie 
to zapewne wygodna forma śledzenia nowości z zakresu historii 
Polic. Oprócz zajawek najnowszych wpisów na blogu, na facebo-
okowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozma-
itych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.

Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750

Blog Police750 na Facebooku

najlepsi policzanie
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Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com

Od roku 2012 wprowadzono też 
nową klasyfikację dla zawodników 
powyżej pięćdziesiątego roku życia 
- MW50. W tej kategorii w roku 2012 
Edward Fudro na dystansie 50 km 
został zdobywcą Pucharu Polski (w 
klasyfikacji końcowej OPEN czyli bez 
podziału na kategorie wiekowe – 7 
miejsce), natomiast na dystansie 100 
km miejsce 3 (w klasyfikacji OPEN – 9 
miejsce)

Łącznie pan Edward wystartował 
w 15 rundach Pucharu 12-krotnie zaj-
mując miejsca w pierwszej „10”, dwu-
krotnie też stawał na podium.

Uzyskał też nowe rekordy życiowe 
na dystansie 50 km – 5 godzin 34 min, 
na dystansie 100km 14 godz. 56 min.
W roku 2012 zdobył tytuł Mistrza Pol-
ski w kategorii MW50 na dystansie 
100km. Dodatkowo też ukończył je-
den z najdłuższych, terenowych bie-
gów europejskich TRANSJURA na 
164 km dystansie z Krakowa do Czę-
stochowy

Indywidualne oczekiwania były 
jeszcze większe, które trochę pokrzy-
żowała w październiku, podczas kolej-
nej rundy Pucharu, kontuzja nogi. Za-
wody ukończył, jednakże efektem tego 
była trzy miesięczna przerwa biegowa. 

Swój pierwszy tegoroczny start ukoń-
czył na miejscu 9, natomiast w klasy-
fikacji MW50 na rok 2013 zdobył brą-
zowy medal Mistrzostw.

/e/

Puchar Polski 2012 
w długodystansowych biegach na 
orientację dla Edwarda Fudro.

W lutym podczas Mistrzostw Polski w biegu na orientację na dystansie 50 km, które odbyło 
się na Roztoczu w Skierbieszowie (pomiędzy Lublinem a Zamościem) podsumowano Puchar 
Polski za rok 2012 na dystansach 50 km oraz 100km. Od szeregu lat do polskiej czołówki 
zaliczany jest mieszkaniec naszego miasta Edward Fudro, który jako nieliczny polski zawodnik 
zdecydował się na wyczerpujące starty na obu tak długich dystansach.

Sukces policzanina

W bardzo udanym roku 2012 pan 
Edward „obchodził” mały jubileusz 
30 lat startów w zawodach na orien-
tację czyli jest to okres jego startów 
większy niż wiek  większości zawod-
ników z którymi rywalizuje na trasach.

Dla przypomnienia czytelnikom, 
imprezy na orientację oznaczają za-
wody polegające na pokonanie tra-
sy wyznaczonej w terenie w postaci 
najczęściej kilkunastu Punktów Kon-
trolnych zaznaczonych na mapie. 
W terenie w Punktach Kontrolnych 
znajdują się biało-czerwone lampiony 
oraz perforatory za pomocą których 
potwierdza się swoją indywidualną 
kartę startową. Warianty przebie-
gnięcia pomiędzy punktami każdy 
uczestnik wybiera sam na podstawie 
otrzymanej mapy. Liczy się czas po-
konania całej trasy po potwierdzeniu 
wszystkich punktów. W zależności od 
doświadczenie i charakterystyki tere-
nu faktycznie pokonany dystans jest 
do 10% wyższy. 

Pewną ciekawostką stosowaną już 
na kilku zawodach od ubiegłego roku 
jest wyposażenie zawodników ”elity” 
w niewielkie nadajniki GPS tzw. track’i 
dzięki którym jest możliwość śledze-
nia przemieszczania się zawodników 
na monitorze komputera w czasie rze-
czywistym. Można również odtworzyć 
pokonaną trasę w dowolnym czasie 
po zawodach.

W skład Pucharu Polski za rok 
2012 wchodziło 26 biegów rozgrywa-
nych od stycznia do grudnia na całym 
terenie Polski w dwóch dystansach 50 
km oraz 100km. Do klasyfikacji końco-
wej zaliczano po 7 najlepszych wyni-
ków osiągniętych na danym dystansie.

Mimo bardzo często występujących 
trudnych warunków terenowych (góry, 
bagna, gęsty las) oraz klimatycznych 
(zawody są rozgrywane niezależnie od 
panujących warunków klimatycznych) 
wymagających od uczestników żela-
znej wręcz wytrzymałości z roku na 
rok rośnie popularność zawodów. 
Za rok 2012 na dystansie100 km skla-
syfikowano 653, a na dystansie 50 km 
aż 892 zawodników. 

Ciężar zawodów dokumentuje, 
że w ciągu ostatnich czterech lat na 
dłuższym 100 km dystansie jedynie 
3 zawodnikom udało się klasyfikację 
zakończyć w pierwszej 10” - w tym 
nasz zawodnik. 

Jest on aktualnie jedynym zawod-
nikiem w Polsce który startował w obu 
dystansach i w klasyfikacjach końco-
wych został sklasyfikowany w czoło-
wych dziesiątkach.
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XXVIII Mistrzostwa 
Polic w biegach przełajowych

Przełajowe Police

W tych historycznych zawodach 
startowało tylko 9 zawodników (po-
liczan), a pierwszym mistrzem Polic 
został Wiesław Kotarski. Niewielu 
zawodników z tamtych mistrzostw 
biega do dnia dzisiejszego. W tego-
rocznych mistrzostwach brało udział 
tylko dwóch, a weteranami tymi byli 
wspomniany Wiesław Kotarski i Jerzy 
Ochota. Przez pierwsze lata mistrzo-
stwa organizowali sami policcy bie-
gacze. Gdy czasy stawały się coraz 
trudniejsze, ich organizację przejął 
Uczniowski Klub Lekkoatletyczny 
„Ósemka” i do dnia dzisiejszego jest 
głównym organizatorem. Mistrzostwa 
rozrastały się, startowali w nich już nie 
tylko policzanie. Widzieliśmy nie tylko 
medalistów i reprezentantów kraju, 
ale również zawodników zagranicz-
nych. Teraz w mistrzostwach startuje 
po kilkuset zawodników i oprócz bie-
gu głównego odbywają się też biegi 
młodzieżowe dla wszystkich kategorii 
wiekowych.

najlepsze kobiety
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Zakupy za 410 mln
Z.Ch. „Police” S.A. kupiły surowce za 410 mln złotych. Zakłady Chemiczne w Policach zawarły 
dwie znaczące umowy na zakup soli potasowej. Kontrakty zostały podpisane z producentami 
z Białorusi i Szwajcarii i dotyczą realizacji dostaw surowca do końca bieżącego roku. 

 „Podpisaliśmy kolejną umowę ze 
Szwajcarską firmą Uralkali Trading 
S.A. Nasza współpraca przebiega 
owocnie i rozwija się, czego dowo-
dem jest fakt, że od kwietnia 2012 
roku, łączna wartość umów podpi-
sanych pomiędzy Z.Ch. „Police” S.A. 
a tym dostawcą, wyniosła blisko 180 
mln zł” – powiedział Krzysztof Jało-
siński, Prezes Zarządu Z.Ch. „Police” 
S.A. oraz Wiceprezes Grupy Azoty.

Kontrakt zawarty ze Szwajcarami 
w lutym 2013 roku posiada najwyższą 
wartość z dotychczasowych – 142 
mln zł.

Drugą umowę na dostawy soli po-
tasowej Zakłady zwarły z białoruską 
firmą JSC „Belarusian Potash Compa-
ny” z siedzibą w Mińsku. Jej wartość 
jest szacowana na kwotę 268 mln zł. 
Dostawy będą realizowane w partiach 
około 3000 ton, od lutego 2013 r. do 
31 grudnia 2013 r. z portów na Bałtyku.

Pozostałe warunki Umowy nie od-
biegają od warunków powszechnie 
stosowanych do tego typu umów.

SPORT

start do biegu głównego

najlepsze policzanki

najlepsi mężczyźni

Organizatorzy  XXVIII Mistrzostw Po-
lic w Biegach Przełajowych (Uczniow-
ski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” 
Police) serdecznie dziękują za pomoc 
w organizacji zawodów niżej wymie-
nionym: 
współorganizatorzy - Urząd Miejski, 
Szkoła Podstawowa nr 8,  
sponsorzy - Urząd Miejski, Starostwo Po-
wiatowe, Szczecińska Rada Olimpijska,
wykonanie medali i pucharów – Con-

tra, Julita i Andrzej Wielowscy, 
posiłki regeneracyjne - Majka Ufniarz, 
kierownik zawodów - Kamiński Ryszard,  
sędziowie - Zborowski Bogdan, Na-
wrocki Krzysztof, Czerniec Bożena, 
Czerniec Krzysztof, Dzikowski Mieczy-
sław, Gocał Andrzej, Kamińska Mał-
gorzata, Nawrocka Kazimiera,  Zadala 
Ewa, Nowicki Dariusz, Nowicki Jaro-
sław, Nowicka Izabela, Matuszewski 
Krzysztof, Waryszak Sławomir, Przy-

bysz Grzegorz, Przybysz Anna, 
spiker zawodów - Chmielewski Ja-
nusz, Kamiński Ryszard, 
obsługa komputera - Walkiewicz Joanna, 
pomoc w organizacji - Krzepina Kry-
styna, Perdek Michał, Piszczorowicz  
Jadwiga, Maślach Kacper, Słonina 
Edward, Czajkowski Marcin, Wary-
szak Bogumiła, Maślach Agnieszka, 
Więcek Maria, Więcek Wojciech. 

J. Chmielewski
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SAMORZĄD LOKALNY

7. Na zaproszenie Ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, 
uczestniczyłem wraz z delegacją z 
Urzędu Miejskiego w koncercie z 
okazji setnej rocznicy urodzin Wi-
tolda Lutosławskiego – wybitnego, 
polskiego kompozytora, który był 
związany także z niemiecką sceną 
artystyczną. Koncert odbył się w 
niedzielę, 10 lutego, na Uniwersyte-
cie Sztuki w Berlinie. Przypomnę, że 
Sejm RP ogłosił rok 2013 – rokiem 
Lutosławskiego. 

8. 21 lutego reprezentowałem gmi-
nę Police w obchodach VI-go Polsko-
Niemieckiego Dnia Rolnika w Pase-
walku. Podczas konferencji - jednym 
z tematów były dopłaty bezpośrednie 
dla rolników w Polsce i Niemczech. 
Impreza została zorganizowana przez 
Związek Rolników Uecker-Randow 
e.V. i Zachodniopomorską Izbę Rolni-
czą. Projekt był dofinansowany  przez 
Unię Europejską. 

9. W sobotę 23 lutego uczestni-
czyłem wraz z przedstawicielami Klu-
bu Piłkarskiego „Chemik” w Policach, 
panem Mirosławem Masiczem i pa-
nem Tomaszem Zającem, w obcho-
dach 20-lecie Związku Piłkarskiego 
„Pasewalker FV” w Pasewalku. Jest 
to związek, z którym policcy oldboje 
od wielu lat utrzymują stały kontakt i  
każdego roku spotykają się podczas 
rozgrywek po obu stronach granicy.  
Te turnieje są dla lokalnej społeczno-
ści  okazją do lepszego poznania są-
siadów i nawiązania przyjacielskich, 
polsko-niemieckich kontaktów. 

10. Od 01 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. Urząd Miejski w 
Policach wydał 5 decyzji admini-
stracyjnych, którymi ustalone zo-
stały jednorazowe opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, wy-
nikających z uchwalenia lub zmiany 
planu miejscowego, na łączną kwotę 
20.880,00zł. 

11. Zgodnie z uchwałą Wysokiej 
Rady - 22 lutego odbyły się wybory 
do Rady Osiedla nr 1 w Policach-
Mścięcinie, w związku z upływem 
jej kadencji.  Uczestniczyłem w nich 
wraz z panem Przewodniczącym Wi-
toldem Królem oraz radnymi:  panią 
Zofią Hlek i panami Adamem Pacholi-
kiem i Andrzejem Partyką. 
Została wybrana nowa, piętnasto-
osobowa Rada, z siedmioosobowym 
zarządem. Przewodniczącą  została  
ponownie wybrana pani Ewa Barec-
ka. Serdecznie gratuluję i życzę pani 
przewodniczącej wielu sukcesów 
oraz dobrej współpracy z samorzą-
dem Gminy Police. 

12. Na pierwszą połowę lutego w 
naszym regionie przypadł okres ferii 
zimowych. Nasze placówki zorga-
nizowały ciekawe zajęcia. W  Miej-
skim Ośrodku Kultury dzieci mogły 
poznawać kulturę Indian i zjawiska 
przyrody. Ośrodek Sportu i Rekreacji  
przygotował cykl zajęć sportowych w 
ramach polsko-niemieckiego projek-
tu „Lato w środku zimy. Polsko-nie-
mieckie spotkania sportowe” . Projekt 
miał  dofinansowanie z INTERREG IV 
A. Dostępne były świetlice w szko-
łach podstawowych i gimnazjalnych. 
Uczniowie mogli też korzystać za dar-

mo z lodowiska w Policach. Koszty 
pokryła Gmina. 

13. 22 lutego ukazał się w Głosie 
Szczecińskim dodatek „Głos Polic” - 
czterostronicowa wkładka, sfinanso-
wana  ze środków na promocję Gmi-
ny Police.  
Jest to wydanie weekendowe, które 
trafia do czytelników na terenie po-
wiatów: szczecińskiego, polickiego, 
goleniowskiego i gryfińskiego.  Arty-
kuły powstają w ścisłej współpracy z 
Urzędem Miejskim. W ramach umowy  
Gmina otrzymuje  nieodpłatnie 1,5 
tys. egzemplarzy gazety. Trafiają one 
do mieszkańcom m.in. za pośrednic-
twem sołectw, rad osiedlowych, MOK
-u i OSiRu.  Ponadto redakcja zapewni 
Gminie serwis w Internecie. Podpisa-
łem umowę z Głosem Szczecińskim 
na trzy wydania, to jest w lutym, mar-
cu i kwietniu. Dalsza  współpraca bę-
dzie uzależniona od możliwości finan-
sowych Gminy.

14. Jak co roku Miejski Ośrodek 
Kultury wraz z Kołem Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Policach or-
ganizuje tradycyjne Kaziuki. Impreza 
odbędzie się 4 marca,  w Miejskim 
Ośrodku Kultury.  Jest to nawiązanie 
do tradycji  Kresów Wschodnich.  Jak 
wiadomo – w gminie Police żyje wiele 
rodzin, które pochodzą zza wschod-
niej granicy. W ramach tegorocz-
nych Kaziuków wystąpi polski Zespół 
Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy. 
Bilety zostały już wyprzedane, między 
innymi za pośrednictwem Internetu. 
Świadczy to o potrzebie organizowa-
nia tego rodzaju koncertów.   

P A N T O M O G R A M

Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66

Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19

Gabinet RTG ZĘBOWE
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Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

za okres od 29 stycznia do 26 lutego 2013 roku
na XXIX sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun1. 5 lutego -  jak co roku – wraz 
z panem przewodniczącym Witoldem 
Królem, moimi zastępcami panem 
Jakubem Pisańskim i panem Paw-
łem Mirowskim, a także naczelnikami 
wydziałów i kierownikami jednostek 
gminnych - spotkałem się z sołtysami 
i przewodniczącymi rad osiedlowych 
gminy Police. Celem tych spotkań 
jest podsumowanie minionego roku 
i omówienie planów na rok bieżący. 
Tym razem temat dyskusji był w za-
sadzie jeden: gospodarka odpadami 
komunalnymi. Było wiele pytań, ale 
niestety na ten moment na wiele z 
nich nie znamy odpowiedzi. Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach zawiera wiele niejasności. 
Dlatego każdy głos i każdy rozsądny 
pomysł jest ważny.

2. Skalę problemu, związanego 
z  tzw. ustawą „śmieciową”, obrazu-
ją też rozmowy Gminy z zarządcami 
największych budynków wielorodzin-
nych. Jesteśmy w stałym kontakcie 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi 
„Chemik” i „Odra” oraz Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej. W dniach 30 stycznia i 12 lutego 
odbyły się z nimi wspólne spotkania. 
Na ten moment największy problem 
to sposób zebrania deklaracji od wła-
ścicieli nieruchomości. W domkach 
jednorodzinnych sytuacja jest prosta,  
ale komplikuje się w przypadku bu-
dynków wielolokalowych . W naszej 
ocenie – dla usprawnienia procedu-
ry – najlepszym rozwiązaniem byłoby 
złożenie deklaracji zbiorowych przez 
zarządców nieruchomości, czyli spół-
dzielnie mieszkaniowe i ZGKiM. Usta-
wa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jednoznacznie mówi o ta-
kiej możliwości. Jednak zarządy tych 
podmiotów twierdzą, że uwarunko-
wania prawne im na to nie pozwala-
ją.  Dlatego musimy w dalszym ciągu 
szukać rozwiązań. Chcemy, by miesz-
kańcy ponosili jak najniższe koszty i 
nie byli obciążani dodatkowymi for-
malnościami. Naszym celem jest 
utrzymanie i udoskonalanie systemu, 
który już funkcjonuje w gminie. Aby 
dotrzymać terminu wdrożenia ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach  -  przedkładam dziś Wyso-
kiej Radzie projekt uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji. Proponujemy wydłu-
żenie o miesiąc terminu ich składania, 
to jest do końca kwietnia 2013 roku. 

3. Gmina Police otrzymała dofi-
nansowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
-Rozwój, na realizację projektu pn. 
„Przebudowa ulicy Leśnej w Trzebie-
ży”.  Przewidywany koszt inwestycji 
to 1.221.186,03 zł. Dofinansowanie 
wyniesie  610.594,03, czyli 50%  tej 
kwoty. Celem przedsięwzięcia jest 
poprawa bezpieczeństwa oraz zwięk-
szenie dostępności do ośrodków go-
spodarczych, terenów atrakcyjnych 
turystycznie, instytucji edukacyjnych 
i obiektów sportowych. Inwestycja 
obejmie przebudowę ulicy Leśnej na 
odcinku 420 m, wraz z rozbudową 
chodnika, zjazdów, zagospodarowa-
niem terenu, przebudową oświetlenia 
ulicznego, wykonaniem progów zwal-
niających i budową muru zabezpie-
czającego osuwanie skarpy. 

4. Na  „Przebudowę ulicy leśnej 
w Trzebieży” został już ogłoszony 

przetarg nieograniczony. Wymagany 
termin wykonania zamówienia: do 10 
lipca 2013 roku. Oferty należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Policach, do dnia 07.03.2013 r. do 
godz. 11:30. 

5. Został także ogłoszony prze-
targ nieograniczony na przebudowę 
wiaduktu w ul. świętych Piotra i Paw-
ła w Policach. Oferty należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Policach do dnia 05.03.2013 r. do 
godz. 11:30. Wymagany termin wy-
konania zamówienia: do 31 paździer-
nika 2013 roku. 

6. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na 
remont kapitalny dachów na budyn-
kach mieszkalnych przy ul. Bankowej 
8 i  Bankowej 21 do 23 w Policach 
oraz przy ul. Portowej 4 w Trzebieży. 
Inwestycja będzie realizowana w po-
dziale na 3 części. Oferty należy skła-
dać w sekretariacie ZGKiM, ul. Banko-
wa 18, do 28.02.2013r. o godz.09.30. 
Termin wykonania zamówienia – do 
24.05.2013r. 
Więcej o przetargach – w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Gmi-
ny Police. 
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naziemna telewizja cyfrowa umożli-
wia dostęp nawet do 21 programów, 
w lepszej jakości obrazu i dźwięku. 
Oferuje także wiele funkcjonalności 
np. elektroniczny przewodnik po pro-
gramach (EPG), kilka ścieżek dźwię-
kowych, napisy itp. Warto jednak 
zaznaczyć, że w naziemnej ofercie  
brakuje programów z bajkami, popu-
larno-naukowych czy edukacyjnych. 
Nie ma tam również TV Trwam. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że na-
ziemna telewizja cyfrowa nie jest jedy-
ną możliwością korzystania z atutów 
telewizji cyfrowej.

Od kilku lat operatorzy satelitarni 
i kablowi oferują pakiety telewizji 
cyfrowej, znacznie bogatsze w pro-
gramy, często zawierające usługi 
dodatkowe, takie jak PVR (cyfrowa 
nagrywarka, umożliwiająca nagrywa-
nie, zatrzymywanie lub cofanie ulu-
bionego programu), VoD (programy 
na żądanie), w atrakcyjnych pakie-
tach np. z Internetem lub telefonem 
stacjonarnym. Dodatkowo zapewnia-
ją klientowi dekoder do odbioru tele-
wizji cyfrowej. 

„W przypadku operatorów kablo-
wych dekodery są dystrybuowane, 
serwisowane i obsługiwane w ramach 
podpisanej umowy abonenckiej. A to 
oznacza, że klient nie tylko otrzymu-
je gwarancję podłączenia sprzętu 

przez ekipę techniczną ale również 
może liczyć na pomoc w przypadku 
usterki bądź też naprawy urządzenia. 
Taka sytuacja nie dotyczy odbiorców 
telewizji cyfrowej naziemnej, którzy 
we własnym zakresie muszą zadbać 
nie tylko o zakup sprzętu ale również 
i jego serwis.” – dodaje Małgorzata 
Wojtaszko z Vectry. 

Dlatego decydując się na przejście 
z analogu na cyfrę warto rozważyć 
również ofertę operatorów kablowych, 
zwłaszcza że zwiększona konkurencja 
jest korzystna dla klientów – oznacza 

niższe ceny lub bogatsze pakiety tele-
wizyjne. A w przypadku tych ostatnich 
dochodzi jeszcze jeden atut – tam nie 
zniknie sygnał analogowy, wiec bez 
żadnych wydatków na dekoder, tele-
wizor, czy antenę, będzie można bez 
problemów oglądać ulubione progra-
my, niezależnie od wyłączeń nadajni-
ków TV. 

Warto sprawdzić, zwłaszcza, że z 
operatorem TV kablowej można się 
bardzo łatwo skontaktować - nie tylko 
poprzez Biuro Obsługi Klienta, ale stro-
nę internetową, e-maila i telefonicznie.

Cyfryzacja bez tajemnic
19 marca w kolejnych miejscowościach w Polsce nastąpi zmiana sposobu nadawania sygnału 
telewizyjnego. Rozpoczęty w ubiegłym roku proces wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej 
wciąż budzi wiele wątpliwości wśród społeczeństwa. Pojawiają się pytania, jaki sprzęt będzie 
potrzebny do jej odbioru i czy użytkownicy kablówek lub platform satelitarnych muszą kupować 
dekoder lub nowy telewizor. I co należy zrobić, aby nie stać się ofiarą cyfrowej rewolucji.

Jak się przestawić na telewizję cyfrową czyli

Przede wszystkim abonenci tele-
wizji kablowej nie muszą dokonywać 
żadnych zakupów nowego telewizora 
czy dodatkowego dekodera. Po 19 
marca zostanie wyłączone nadawanie 
analogowe, ale tylko naziemne. A to 
oznacza, że telewizja kablowa, która 
sygnał telewizyjny dostarcza kablem 
(a nie naziemnie) nadal będzie emi-
tować sygnał analogowy. Natomiast 
prawdą jest, że proces cyfryzacji „do-
tknie” osoby, które korzystają z ana-
logowego sygnału telewizji naziemnej 
za pomocą anteny domowej bądź 
zbiorczej. A więc wszystkich tych, 
którzy nie są abonentami operatorów 
kablowych lub platform satelitarnych. 

Po 19 marca ta grupa osób, aby 
zachować sygnał telewizyjny, będzie 
musiała zakupić telewizor z głowi-
cą DVB-T i systemem kodowania 
MPEG-4 lub dekoder cyfrowej tele-
wizji naziemnej. W niektórych przy-
padkach konieczna będzie wymiana 
anteny telewizyjnej (najlepiej na kie-
runkową, bez wzmacniacza). Spełnia-

jąc te warunki, osoby odbierające sy-
gnał telewizyjny przy pomocy własnej 
anteny, będą nadal mogły oglądać 
programy telewizyjne już w technolo-
gii cyfrowej.

„Wprowadzane 19 marca zmiany, 
dotyczą tylko i wyłącznie sygnału te-
lewizji naziemnej. Dlatego abonenci 
operatorów kablowych, czy też plat-
form satelitarnych, nie powinni ich się 
obawiać. Sygnał z „kablówki” nie znik-
nie, a tym samym nie będzie potrzeb-
na wymiana telewizora lub instalacja 
jakichkolwiek dodatkowych urządzeń 
czy dekodera. Obecny telewizor, pod-
łączony do telewizji kablowej, będzie 
nadal odbierał programy telewizyj-
ne bez względu na proces cyfryzacji 
w Polsce.” – powiedziała Małgorzata 
Wojtaszko odpowiedzialna za rozwój 
oferty programowej w Vectrze. 

W związku z tym należy z dużą 
ostrożnością traktować wszelkie za-
powiedzi zniknięcia kanałów po 19 
marca, lub też zniknięcia kablówek i 
innych tego typu informacji, głoszo-
nych przez nieuczciwych sprzedaw-
ców dekoderów i anten telewizji na-
ziemnej.

Cyfryzacja dla widzów, oprócz wy-
datków związanych z zakupem deko-
dera lub nowego telewizora, oznacza 
przede wszystkim poszerzoną i atrak-
cyjniejszą ofertę programową. Dzisiaj 
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OGŁOSZENIA

Ekonomista (wyższe wykształcenie) 
- emeryt, poszukuje pracy biurowej, najchętniej 

w biurze rachunkowym. 
Dobra znajomość spraw: kadry, płace, podatkowa 
księga przychodów i rozchodów, ewidencje VAT, 

oraz programów Płatnik, Word, Excel. 
Tel. 604 95 76 80.

Program Warsztatów terenowych p.t.: 
”Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów komunalnych” 

realizowanych w ramach III etapu Projektu: 
Regionalny system gospodarki odpadami w Polsce”

Organizatorzy: 
Partner Lokalny Projektu: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunal-

nych w Leśnie Górnym,we współpracy z: Koordynatorem Regionalnym 
Projektu - Celowym Związkiem Gmin R XXI w Nowogardzie  

i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin 
w Długoszynie.

Termin: 1 marzec 2013 r.,
Miejsce: sala konferencyjna w Pałacyku w Leśnie Górnym, 

Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo, Gmina Police.

10.00 – Otwarcie seminarium – Burmistrz Polic,

10.10 – Zasadnicze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 
zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi – Sławomir Dmochowski – Naczel-
nik Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Policach,

10.50 – Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowych uregulowań  
prawnych na przykładzie Gminy Police ( system zbiórki odpadów komunalny-
ch,RIPOK, PSZOK, RDF) – Jerzy Nędzusiak – ZOiSOK, Andrzej Modrzewski 
–NewCo.

11.30 – przerwa kawowa,

11.50 – przegląd instalacji,

13.00 – blok dyskusyjny, podsumowanie seminarium,

14.00 – lunch,

14.30 – zakończenie seminarium.

KULTURA

Koncert Eleni w Policach
W ramach corocznych obchodów Dni kultury Greckiej w Policach odbędzie się koncert 
znanej i lubianej piosenkarki Eleni.

Sentymentalna wizyta

Eleni – jedna z najpopularniejszych 
piosenkarek w Polsce obchodzi po-
nad 35-lecie działalności artystycznej. 
Tyle lat minęło od pierwszego jej wy-
stępu, kiedy to śpiewała dwie greckie 
ballady z gitarą. Eleni śpiewała od 
dziecka. Młody kompozytor greckie-
go pochodzenia – Kostas Dzokas, 
zaangażował Eleni do nowopowstałe-
go zespołu Prometheus. Ta przygoda 
trwa do dziś. 

Zespół Prometheus już dawno nie 
istnieje, a Eleni śpiewa dalej, nagrywa 
płyty, koncertuje.

Artystka koncertowała w wielu 
krajach świata: od Europy i Azji po 
Amerykę, nagrała ponad 20 płyt w 
milionowych nakładach, zdobyła aż 

osiem „Złotych Płyt” oraz dwie „Pla-
tynowe Płyty”. 

Wylansowała mnóstwo przebojów, 
spopularyzowała światowe. Kilkakrot-
nie wygrywała niezwykle popularny 
plebiscyt „Lata z radiem”, uhonoro-
wano ją tytułem „Królowej Polskiej 
Piosenki”, w plebiscycie telewizyjnym 
zdobyła Victora obok Bogusława Ka-
czyńskiego, wyprzedzając Zbigniewa 
Bońka i Piotra Fronczewskiego. Wie-
lokrotnie występowała na Krajowym 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-
lu, brała udział w Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze oraz w 
Good News Festival w Częstochowie.
Piosenki Eleni komponują tak zna-
komici twórcy jak Aleksander Biało-
us, Kostas Dzokas, Andrzej Ellmann, 

Krzesimir Dębski, Jarosław Kukulski, 
Piotr Kałużny, Jerzy Milian, Waldemar 
Parzyński i inni. Autorami tekstów są 
znani literaci: Jacek Bukowski, Nikos 
Chadzinikolau, Lech Konopiński, Zbi-
gniew Stawecki.

Serdecznie zapraszamy!

17 marca 2013r.
Godz. 17.00
sala widowiskowa
MOK Police 

Bilety już w sprzedaży: 40zł i 50 zł
Zachęcamy do zakupu biletu online 
na naszej stronie www.mok.police.pl

Aleksandra Słowińska
MOK Police
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KULTURA

PARANIENORMALNI w Policach
Kabaret Paranienormalni powstał w 2004 roku. Od tego czasu Paranienormalni osiągnęli olbrzymią 
popularność i spore grono fanów, a obecnie współtworzą czołówkę polskich kabaretów. Uznanie 
publiczności zdobyli przede wszystkim kultową postacią Mariolki, będącej parodią współczesnych nastolatek, 
ale także sporą inspiracją, gdyż powiedzenia tej znanej Blondynki weszły do powszechnego użytku. 

Popularność dało im także „Ra-
dio Terefe”, w którym Igor Kwiatkow-
ski wykorzystuje swoje niesamowite 
umiejętności naśladowania dźwięków i 
mimiki. Pozostali członkowie to Robert 
Motyka – mężczyzna o fantastycznym 
głosie i uroku osobistym, Rafał Ka-
dłucki – kopalnia pomysłów, reżyser i 
osoba odpowiedzialna za techniczne 
walory występów Paranienormalnych. 
W kabarecie na dobre zadomowił się 
także Michał Paszczyk – aktor potrafią-
cy tworzyć zaskakujące postaci, któ-
ry dołączył do zespołu w 2008 roku. 
Wszystkie skecze z początków karie-
ry kabaretu znalazły się na wydanym 
w grudniu 2009 roku DVD, natomiast 
nowości, nad którymi pracują Para-
nienormalni szybko zyskują uznanie 
publiczności i zasługują na miano 
kabaretowych hitów. Zaliczyć można 
do nich „Poetę”, „Marsa” czy „Śląskie 
Wojny”. Paranienormalni świetnie spi-
sują się także w roli prowadzących, 

co udowodnili podczas Kabaretonu w 
Opolu w 2009 roku. W ich repertuarze 
znajdziemy dużo tematów młodzieżo-
wych, związanych z popkulturą, ale 
także pojawia się absurd i historie za-
czerpnięte z codziennego życia.

PARANIENORMALNI 
„Żarty się skończyły”

Koniec żartów, śmiechów i chi-
chów! Po 8 latach działalności sce-
nicznej Paranienormalni porzucają 
wygłupy na rzecz prawdziwego, szla-
chetnego teatru. Skecze zamienią 
się w etiudy, a coverowe piosenki w 
utwory pełne głębokiego przekazu. 
Żarty się skończyły! Teraz Mariolka 
zmierzy się z ciężarem greckich tra-
gedii, a Balcerzak podejmie się głów-
nej roli w dziele Szekspira.

Jak Mariolka poradzi sobie w roli Anty-
gony? Czy wraz z Gabryśką ukończą 

z powodzeniem Szkołę Żon? I wresz-
cie – czy uda im się ostatecznie zastać 
Maćko, którego nie było w Bogdańcu. 
Czy Doktor Prozak rozwiąże wszyst-
kie problemy Damy i jej łasiczki oraz 
ujarzmi Pchłę Szachrajkę?

Karino oświadczy się Naszej Szkapie, 
czy wybierze Łyska z Pokładu Idy? 
Jak zakończą się Cierpienia Młode-
go Balcerzaka? Czy swoją Wielką Im-
prowizacją uda mu się prześcignąć 
Konrada? Co wybierze profesor Pe-
lagiusz – Dziady, czy jednak Młode 
Wilki?

Po tylu latach znacie już Paranienor-
malnych na wylot, ale takiej odsłony 
się nie spodziewaliście. Podobnie jak 
sami Paranienormalni. Tu połączy się 
klasa i styl z perfekcyjnymi parodiami, 
zaskakującymi postaciami i nowymi 
problemami doskonale znanych już 
bohaterów.

KULTURA

Koncert zespołu ANIMATO
Szczeciński Zespół Harmonijek Ustnych „ANIMATO” zaprezentuje się polickim MOK-u 
z kompozycjami Fryderyka Chopina, Johanna Straussa Glenna Millera, z przebojami z repertuaru 
Czesława Niemena i Wioletty Willas, polskiej muzyki filmowej i muzyki operetkowej.

Od Chopina do Niemena

Zespół został założony w 1978 r. 
w Szczecinie i od początku działalno-
ści zespołu jego członkowie postawili 
sobie za cel popularyzację harmonijki 
ustnej. Podczas licznych występów 
artyści prezentują możliwości tech-
niczne i walory orkiestrowego brzmie-
nia tego interesującego, finezyjnego 
instrumentu. Wszędzie tam, gdzie są 
zapraszani starają się pokazać, że 
w ich rękach harmonijka ustna ma 
prawie nieograniczone możliwości 
pozwalające na zagranie z powodze-
niem każdego rodzaju muzyki.

Zespół „Animato” działa, na co 
dzień przy Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie, prezentując na 
jego gościnnych scenach podczas 
cyklicznych koncertów swój bogaty 
dorobek artystyczny.

Skład zespołu:

Jerzy Grzesiukiewicz 
– harmonijka chromatyczna

Marek Jaroszyński 
– harmonijka chromatyczna

Piotr Bieliński 
– harmonijka akordowa

Piotr Włodarczyk 
– harmonijka basowa

oraz gościnnie:

Piotr Jaroszyński – fortepian

Zapraszamy!

07 kwietnia 2013r.
Godz. 17.00
sala widowiskowa
MOK Police 

Bilety już w sprzedaży: 10zł i 15zł

Zachęcamy do zakupu biletu online 
na naszej stronie www.mok.police.pl

Aleksandra Słowińska
MOK Police



16 17

NAUKANAUKA

www.swiatmatematyki.pl

Dlaczego uczniowie nie lubią matematyki?
W „Polityce” z dnia 23 października 2004 roku 

Agnieszka Niezgoda, autorka artykułu „Szkolne 
jęki”, napisała: „Polscy uczniowie nienawidzą 
szkoły: przodujemy pod tym względem w 
światowych rankingach. A najbardziej znie-
nawidzonym przedmiotem szkolnym jest ma-
tematyka.” Dlaczego polska młodzież nie lubi 
matematyki? Czy tak być musi? Czy w innych 
krajach jest podobnie?

Aby pojąć przyczynę tego stanu rzeczy, nie 
trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć na 77 
stronę „Polityki” z dnia 3 września 2005 roku. 
Znajduje się tam wywiad przeprowadzony z pro-
fesorami: Wacławem Zawadowskim i Zbignie-
wem Marciniakiem. Profesor Zawadowski jest 
czołowym przedstawicielem powojennej polskiej 
szkoły dydaktyki matematyki, zasady której obo-
wiązywały do 1989 r. na wszystkich uczelniach 
kształcących nauczycieli, takich jak uniwersytety 
czy wyższe szkoły pedagogiczne. Jest on więc w 
pewnym sensie współodpowiedzialny za obecny 
stan rzeczy. Jego poglądy na metody nauczania 
matematyki pozwalają zrozumieć, dlaczego pol-
scy uczniowie darzą ją tak wielką niechęcią.

Pozwolę sobie przytoczyć znamienny frag-
ment wywiadu:
Prof. Zawadowski: Jeśli dziś opublikujemy jako 
standard, powiedzmy, zestaw 500 zadań matural-
nych, to te rzeczywiste za dwa lata mają prawo 
różnić się od podanych przykładów tylko szcze-
gółami liczbowymi.
Prof. Marciniak (krzywiąc się): Tak się tresuje 
małpę, nie zaś uczy matematyki. Prawdziwa ma-
tematyka to twórcze myślenie, nie wałkowanie w 
kółko setek podobnych przykładów.(...)
Prof. Zawadowski: Chodzimy, nie myśląc o spo-
sobie stawiania kroków; tak samo powinniśmy re-
agować przy rozwiązywaniu typowych problemów 
matematycznych, a to się uzyskuje tylko przez dłu-
gotrwały, uporczywy i systematyczny trening.

To, co zaleca prof. Zawadowski, czyli  dłu-
gotrwały, uporczywy i systematyczny trening 
nazywa się „mechanicznym” nauczaniem mate-
matyki. Polega on na pamięciowym opanowaniu 
zarówno definicji, twierdzeń czy wzorów, jak

również całych schematów rozwiązań poszcze-
gólnych typów zadań. Po rozwiązaniu zestawu 
około 500 zadań maturalnych (jak proponuje 
prof. Zawadowski) ćwiczący nie będzie, co praw-
da, pamiętał tych rozwiązań w najdrobniejszych 
szczegółach, ale na pewien czas utrwalą mu się 
w głowie pewne charakterystyczne schematy 
postępowania, które  - jeśli zostaną wdrożone - 
skutkują rozwiązaniem pewnych typów zadań. 
Oczywiście pod warunkiem, że będą podobne do 
tych, jakie były w zestawie. Później, na maturze, 
wystarczy tylko, że zdający odszuka w pamięci 
taki schemat rozwiązania, który będzie odpowia-
dał danemu zadaniu maturalnemu, a to nie jest 
zbyt trudne. W ten sposób można otrzymać na-
wet wysoką ocenę.

Ta metoda nauczania króluje wszędzie w 
szkołach, i to nie tylko w Polsce. Ma bowiem 
wielką zaletę z punktu widzenia nauczycieli. 
Mianowicie, daje się w miarę łatwo realizować 
na lekcjach w szkole i przynosi dość szybko po-
żądane rezultaty. Ucząc „mechanicznie” można 
przygotować uczniów do matury w ciągu roku 
lub półtora. Niewątpliwie jest to dobry, a przede 
wszystkim skuteczny sposób nauczania mate-
matyki w odniesieniu do uczniów przeciętnych 
i słabszych. Wyrządza jednak niepowetowane 
straty w przypadku uczniów zdolnych, a zwłasz-
cza bardzo zdolnych. „Zabija” bowiem u nich 
inwencję twórczą. Czym się to objawia? Tym, 
że jeśli uczeń natrafi na zadanie nietypowe, to
znaczy niepodobne do żadnego z uprzednio prze-
rabianych, a takie spotyka się na ogół na olim-
piadach matematycznych, to staje wobec niego 
całkowicie bezradny. Nie wie nawet jak zabrać 
się za jego rozwiązywanie, ponieważ nie został 
nauczony stosowania zaawansowanych metod 
logicznego myślenia. Jaka jest na to recepta? Co 
powinni robić rodzice posiadający uzdolnione 
dzieci? O tym następnym razem.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”
– pisma dla młodzieży szkolnej

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „4”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe 
odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w 
Polsce czasopisma popularnonaukowego poświę-
conego matematyce i adresowanego do młodzie-
ży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać  
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Nauczanie matematyki w Azji
W chińskich szkołach matematyka cieszy się 

wielką popularnością. W zasadzie nie ma tam 
uczniów słabych z tego przedmiotu. Dlaczego? 
W przeciwieństwie do Europy czy USA, w kra-
jach azjatyckich jest pełna świadomość tego, że 
rozwiązywanie zadań to nie tylko „intelektual-
na sprawa”, ważną rolę gra tu emocja. Dlatego 
też uważa się, że chcąc na serio pomóc ucznio-
wi, powinno się przede wszystkim rozbudzić w 
nim ambicje, sprawić, aby zapragnął rozwiązać 
zadanie. Rzecz jasna, nie jest to łatwe, toteż w 
Chinach wykorzystuje się wielki autorytet, jakim 
zwykle cieszą się tam nauczyciele. Dla chińskich 
uczniów nauczyciel jest synonimem mistrza, 
któremu powinni nie tylko dorównać, ale moż-
liwie jak najszybciej go prześcignąć. Z tego też 
względu w literaturze popularyzującej matema-
tykę duży nacisk kładzie się na zagadnienia, któ-
re w Chinach nie są objęte szkolnym programem 
nauczania. Szczególnie wiele miejsca poświęca 
się tam problemom, które zwykle nie są znane 
nauczycielom matematyki, po to, aby ucznia jak 
najbardziej zmotywować do nauki, wykorzystać 
tkwiące w nim atawistyczne pragnienie rywali-
zacji ze swoim mistrzem - nauczycielem. Mało 
tego, w książkach popularyzujących matematykę 
spotyka się bardzo wiele zadań, do rozwiązania 
których wykorzystywane są pewne szczególne 
pomysły, na jakie w zasadzie samodzielnie wpaść 
nie sposób. Zadania takie poprzedza się informa-
cją, że z samodzielnym jego rozwiązaniem nie 
poradziłaby sobie większość utytułowanych aka-
demickich wykładowców matematyki. Czyni się 
to w celu szczególnej mobilizacji sił intelektual-
nych, która niemożliwa jest bez silnego bodźca 
emocjonalnego.

Przeprowadzono kiedyś w Chinach pewne cie-
kawe doświadczenie. Dwóm grupom 13-letnich  
uczniów o takim samym wyrobieniu matema-
tycznym i identycznych zdolnościach dano takie 
samo zadanie z pełnym rozwiązaniem, ale dla 
jednej grupy zostało poprzedzone informacją, że 
z samodzielnym jego rozwiązaniem nie poradzi-
liby sobie utytułowani akademiccy wykładowcy 
matematyki, natomiast druga grupa uczniów nie 
miała tej informacji. Obie grupy  miały taką samą 
ilość czasu na zapoznanie się z rozwiązaniem 
zadania. Po jego upływie  zebrano kartki z roz-
wiązaniami i dano nowe, z tekstem podobnego 
zadania, które należało rozwiązać. Okazało się, 
ku wielkiemu zdumieniu przeprowadzających 
eksperyment, że w grupie uczniów, którzy mieli 
podaną wspomnianą informację aż 85% rozwią-
zało zadanie  samodzielnie, natomiast w drugiej 
grupie z rozwiązaniem poradziło sobie niespełna 
5% uczniów. Wówczas dydaktycy matematyki 
zrozumieli w pełni, jak wielką rolę, wręcz nie do 
przecenienia, w rozwiązywaniu zadań odgrywa 
mobilizacja intelektualna.

W Europie i u nas nie wykorzystuje się tych 
doświadczeń dydaktycznych, ponieważ nie 
mieszczą się w obowiązujących ramach popraw-
ności. W Chinach nauczyciele nie obrażają się, 
kiedy publicznie czyni się wzmianki sugerujące, 
że mogą czegoś nie wiedzieć. Zdają sobie bo-
wiem sprawę, że leży to w interesie ucznia moty-
wując go intelektualnie. 

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”
– pisma dla młodzieży szkolnej

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „5”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D
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Stanisław Kopala
Spryciarz

Gały czas planował, 
liczył, przemyśliwał. 
A  jednak wpadł na tego, 
który go wykiwał.

Helena Pilarska
Koszmary polskie

To nie jest sen, to jest jawa. 
Kto tak naprawdę nam przykrawa?...

Pod tym drzewem, przy tej miedzy 
śpią snem wiecznym dwaj koledzy. 
Dwaj koledzy, dwaj ułani, 
tacy chłopcy malowani.

Rogatywki, amaranty, 
mundur khaki, akselbanty. 
Jedna kula ich przeszyła. 
Skąd ta kula, jaka siła?
 
Wojna dawno się skończyła.
 A nienawiść? Ta ożyła. 
Wyrównują się rachunki, 
tu szeptanka, tam meldunki.

Wieś spokojna, w miastach szum, 
„prawdy” się domaga tłum. 
Pachną teczki w IPN-ie, 
istny sabat, widma, cienie...

Rozhulała się historia.
Gdzie ta sława, gdzie ta gloria?
Marionetki są na scenie:
kto trafiony - zatopiony.

Już wydane są wyroki. 
Po co sądy? Szkoda zwłoki! 
Rozmodlony lud w kościele. 
Jakie ziarno, takie ziele.

Tam przy miedzy, gdzie dąb stary,
 strzegą chłopcy czystej wiary. 
Oni. jedni wyciszeni. 
Klucz do prawdy w ich kieszeni.

Stanisław Rapior
Obłuda

Panna z miasta Police
wiodła swobodne życie.
Różni Ją potępiali,
leoz z, wdzie/ków jej korzystali,
nawet kochali skrycie.

Polityka

Chciałoby się ludziom służyć, 
ale jak tu bez nadużyć...

Marek Wiśniewski
Mantra

Spakój, luz, poezja, 
potrzeby nieduże. 
Żadnej pracy i stresu, 
czasami podróże.

Marian Yoph-Żabiński
Kontrola drogowa

Źle pan prowadzi, czy to nie dziwne? 
Kie, ja mam tylko oczy piwne!

Motywacja

Skocz po piwo na  jednej nodze. 
Jasne,   zwykle normalnie  chodzę.

POEZJA

Witryna Poetycka

Marta Sokołowska
Kocham?

pojawia się promyk słońca 
w pochmurny deszczowy dzień
więc skąd ten strach 
przed zachodem słońca...

Wioleta Zielińska
Miłość

Wszystko straciłam
Nie mam już nic
Prócz miłości i Ciebie
Codziennie ceruję
Szarość dnia...
A może tak wiele
Zyskałam?
Przecież jesteśmy razem

Marzena Rafacz
Dotyk

kiedy szukasz mnie w popłochu
myśli urywanych
w zgiełku niedokończonych słów
uciekam w ciszę
tylko tam dotyk smakuje

Marian Yoph-Żabiński
Szachy

Na małej scenie 
stolika z szachami 
dzieje się wielki teatr
trzydziestu dwóch aktorów 
i dwóch reżyserów. 

Właściwie jest to zmowa
milczących kukiełek, 
grających bez słowa, 
nad wyraz scenicznie 
na biało-czarnych polach 
krajobrazu szachownicy.

Tu gra się role
mocno dramatyczne,
w tej sztuce ruch każdy
to być albo nie być -
można zemstę knuć jak Hamlet,
wierzgać jak Don Kichot.
 
Z natury waleczni aktorzy 
gęstej sztuki szachów 

często wchodzą sobie w drogę
i giną ofiarnie 
z ręki reżyserów, 
aż na hasło „szach-mat” 
zapadnie kurtyna 
wielkiego teatru 
na małym stoliku.

A dam Siedlecki
xxx

cisza na niebie
i puste morze
zbyt horyzontalne to lustro
nie mogę cię dostrzec w sobie
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Świat zapachów

Uważane za „nieetyczne instrumenty wywierania wpływu”, często postrzegane jako zwykłe perfumy, 
nierzadko porównywane do środków szkodzących zdrowiu… Czym tak naprawdę są feromony 
i dlaczego, mimo powszechnej niechęci i dystansu do ich stosowania, tak dobrze się sprzedają?

Siła feromonów, 
mit czy rzeczywistość?

Zapach, podobnie jak makijaż, 
fryzura, odpowiedni strój czy posta-
wa, ma wpływ na subtelne, pozytyw-
ne zmiany w odbiorze osoby , która 
go używa. Dotychczasowa wiedza 
na temat zapachów, skłania badaczy 
do szukania nowych obszarów ich 
oddziaływania. Według naukowców 
z Wiedeńskiego Institute for Urban 
Ethology, to właśnie w zapachach 
ludzkiego ciała znajduje się informa-
cja, która określa ich stan emocjo-
nalny. Oznacza to, że naturalna woń 
każdego człowieka znacząco wpływa 
na wybór partnera. Jednocześnie naj-
nowsze badania dotyczące ludzkich 
feromonów, dowodzą, że związki te 
mają na nas większy wpływ, niż jeste-
śmy sobie w stanie wyobrazić.  Wyniki 
owych badań potwierdzają bowiem, 
że węch jest dla ludzi znacznie bar-
dziej istotny niż percepcja wzrokowa. 

Jak działają feromony?

Oddziaływanie tych bezwonnych, 
lotnych związków semiochemicznych, 
w ogromnej mierze tkwi w naszej 
podświadomości. Proces ów polega 
na stymulowaniu narządu nosowo-
lemieszowego, tzw. VNO, znajdujące-
go się w przegrodzie nosowej. Stąd 
impulsy kierowane są bezpośrednio 
do podwzgórza mózgu, które z kolei 
jest odpowiedzialne za bezwarunko-
we, instynktowne reakcje ludzkie. To 
wszystko dzieje się zatem bez udziału 
umysłu świadomego.

Zdaniem doktor Marthy McClin-
tock, jednego z odkrywców ludzkich 
feromonów, każde zapewnienie, że 
określony produkt zapachowy gwa-
rantuje sukces osobisty czy też biz-
nesowy, nie jest prawdą. Podkreśla, 
iż niezwykle istotne jest, aby być 

świadomym, że to od nas (i naszego 
nastawienia) zależy, czy odniesiemy 
sukces, czy poniesiemy porażkę. 
Feromony to substancje, które sku-
tecznie wspomagają zaplanowane 
działania. Nie sprawią jednak, że bez 
przyczyny dostaniemy podwyżkę czy 
namówimy na randkę partnera, który 
nie jest nami zainteresowany.

- Wielu klientów pyta nas w jaki 
sposób możliwe jest manipulowanie 
człowiekiem, przy użyciu, nota bene 
niewyczuwalnego,  zapachu? Odpo-
wiadamy, że feromony są modulato-
rami, a nie wyzwalaczami. W praktyce 
oznacza to, że zmieniają zachowanie 
człowieka poprzez zmianę stanu jego 
umysłu, a nie przez wyzwalanie okre-
ślonych reakcji. Gdy dana osoba jest 
zamknięta na wszelką komunikację, 
zastosowanie feromonów nie przynie-
sie oczekiwanych efektów. Gdy jed-
nak jest przeciwnie, wówczas działają 
poniekąd jak lotny afrodyzjak – tłuma-
czy Wiktor Koszycki, doradca klienta 
z serwisu Feromony.pl.

Efekt placebo?

Wiele osób korzystanie z fero-
monów postrzega jako „nieuczciwą 
manipulację partnerem”. Samo ich 
działanie natomiast, nierzadko po-
równywane jest do efektu placebo, 
między innymi z powodu, iż nie są 
wyczuwalne dla tradycyjnego zmy-
słu powonienia. Niemniej jednak te 
bezwonne związki chemiczne z po-
wodzeniem  stosowane są przez po-
lityków, przedstawicieli handlowych 
czy biznesmenów podczas spotkań, 
zebrań, bądź różnego rodzaju semi-
nariów. Ich popularność rośnie wraz 
z liczbą przeprowadzonych badań, 
które potwierdzają ich skuteczność. 
Być może, wraz z rozwojem nauki, 
syntetyczne feromony staną się rów-
nież jednym z popularnych narzędzi, 
wykorzystywanych przez specjalistów 
od poprawy wizerunku? 
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Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – czasopisma 
poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Kilo ołowiu czy kilo pierza?
Matematyka i zmysły – część IX

Zanim dziecko nauczy się wykonywać dzia-
łania arytmetyczne w postaci równań, musi 
zrozumieć, na czym polega abstrakcyjne, jak 
dla niego, liczenie przy pomocy zapisu mate-
matycznego. O wiele łatwiej będzie mu to po-
jąć, jeśli wcześniej zapozna się z działaniem... 
wagi. Bo jeśli niezrozumiały zapis:

1 + 1 = 2

przedstawimy za pomocą ilustracji:

piłka + piłka = lalka

gdzie lewą i prawą stronę równania potraktuje-
my jako szale wagi (założywszy, że dwie piłki 
ważą tyle co jedna lalka), wówczas zrozumie-
nie przykładu będzie dla dziecka w wieku ok. 
5-6 lat o wiele prostsze. Dlatego dziś proponu-
jemy zabawy w użyciem wagi.

Nowoczesne urządzenia elektroniczne nie 
pomogą latorośli zrozumieć zasady ważenia, 
równowagi, czegoś cięższego/lżejszego, dla-
tego najlepiej zrobić wraz z dzieckiem trady-
cyjną, prostą wagę. Wystarczy ok. półmetrowy 
pręt lub listwa – byle nie była giętka – i dwa 
kawałki gazy (do kupienia w aptece jako kom-
pres 5x5), materiału na tyle przejrzystego, że 
widać będzie, co aktualnie ważymy. Na środku 
listwy przywiązujemy sznurek, za który bę-
dziemy trzymać naszą wagę, a na jej końcach 
mocujemy gazę, zawiązaną czterema rogami 
w taki sposób, by dało się do niej coś włożyć 

jak do worka. Ważenie przy pomocy takiego 
urządzenia spowoduje, że dziecko zrozumie, 
iż wskutek wkładania różnych przedmiotów, 
ich waga może być równa. Teraz pozostaje już 
tylko eksperymentowanie – co będzie cięższe, 
pięć klocków plastikowych, czy pięć drewnia-
nych? Lalka czy miś? Co się będzie działo z 
ramionami wagi, jeśli na obie szale dołożymy 
taką samą/różną ilość kasztanów? Ile małych 
pluszaków waży jedno duże auto?

Dzięki zabawom z wagą, dziecko pozna po-
jęcia: lżejsze/cięższe, zrozumie także, że ważna 
jest precyzja – czasem trzeba dodać kilkanaście 
kasztanów, by ważyły dokładnie tyle, co kilka 
klocków. Będzie to również okazja do przeko-
nania się, że wielkość przedmiotu nie świad-
czy o jego wadze, bo mniejsza rzecz może być 
cięższa od większej, czego najlepszym przy-
kładem jest dowcipna zagadka: Co jest lżejsze, 
kilo ołowiu, czy kilo pierza?

Zabawy z wagą to wstęp do praktycznego 
wykorzystania umiejętności ważenia. Moż-
na bawić się w pokoju dziecięcym, albo w 
kuchni, ważąc warzywa, produkty spożywcze,  
a w sklepie sprawdzać w jaki sposób są pa-
kowane (np. cukier w kilogramowe paczki, a 
bułka tarta i cukier puder w półkilowe), aby 
łatwiej było je kupować.

Agnieszka Gil

Krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać 
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez 
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola 
lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych 
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych 
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l
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 OPERACJA „CASTRO”
     Brian Stewart

przekład: Karolina Mackiewicz
reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski
scenografia: Iza Toroniewicz

obsada:
Krzysztof Bauman
Piotr Bumaj
Michał Janicki
Adam Zych
premiera: 2 lutego 2013
Miejsce akcji to sala konferencyjna w kwaterze CIA w Langley, Virginia. 
Czas – jesień 1960 roku. Każdy z czterech bohaterów: Brawner, Drake, Madison i Torphy, przynależy do inne-
go oddziału CIA. Wszyscy czterej zebrali się tu na polecenie Thorpy’ego w celu przeanalizowania – w ścisłej  
tajemnicy – możliwości i sposobów zamordowania Fidela Castro lub zdestabilizowania jego reżimu komuni-
stycznego, panującego na Kubie.
Realizacja „Operacji CASTRO” w Teatrze Polskim w Szczecinie to polska prapremiera tego tytułu. 
Poniżej recenzje z wcześniejszych wystawień.
„Od zabójstwa na życzenie do zatrutych butów i eksplodujących cygar. Pomysły od najzwyczajniej niewykonal-
nych do niewyobrażalnie absurdalnych. Jeszcze bardziej przerażające niż same pomysły jest to, że scenariusz 
oparto na faktach.” 
Houston Review
„Operację CASTRO” po raz pierwszy wystawiono na Broadwayu w 2001 roku, tuż przed atakiem na Nowy 
Jork. Jednak po 11 Września tekst zdaje się zyskiwać na aktualności sugerując, że ci, którzy nie uczą się na 
błędach historii, będą je bezmyślnie powtarzać.” 
Telegraph
„Prześmiewcza komedia…, niezwykle na czasie, prowokująca do myślenia” 
New York Times

TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
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