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III FESTIWAL TEK 
w Policach

Spektaklem pełnym emocji i ogromnego zaangażowania zakończył się tegoroczny Festiwal 
teatralny  w Policach.

Festiwal teatralny

Dziesięć teatralnych zespołów 
amatorskich z Polski i z Niemiec 
zjechało do Polic na cztery dni aby 
wspólnie tworzyć teatr. Jakże różno-
rodny i zaangażowany. Wśród grup 
znalazły się młodzieżowe teatry tań-
ca, improwizacji, dramatyczne. 

TEK-owe działania rozpoczęły się 
spektaklem dla młodych widzów pt. 
„Julian to wiem” w wykonaniu Teatru 
Tańca Współczesnego „Kiosk Ru-
chu”. Następnie kolorowo przebrani 
festiwalowcy ruszyli w miasto. Koro-
wód prowadził niezwykle energetycz-
ny zespół BLOCO POMERANIA. Ten 
zaraźliwy wręcz entuzjazm towarzy-
szył Festiwalowi do samego końca. 

Olek Różanek zakończył pierwszy 
dzień TEK-u. Zaś już od następnego 
dnia do akcji ruszyli: Daniel Jacewicz, 
Tadeusz Rybicki, Wiola Wojciechow-
ska, Simon Blaschko – prowadzący 
warsztaty. Zajęcia dotyczyły nie tylko 
nauki różnych elementów kunsztu 
aktorskiego: oddechu, dykcji, impro-
wizacji, nauki tańca i choreografii, wy-
rażanie emocji na scenie ale przede 
wszystkim współpracy w międzynaro-
dowych grupach. Praca warsztatowa 
zbliżyła uczestników, pobudziła do 
aktywności, otwartości wobec siebie 
oraz na sztukę. 

Każdego dnia na scenie w polickim 
MOK-u prezentowane były spektakle 

teatralne przywiezione przez polsko – 
niemieckie zespoły teatralne. Tak oto 
zaprezentowali się: T*Company z Ber-
lina, YOLO z Emden, WymyWammy 
z Miejskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy, Palastrevolution z Bochum, 
HESPERYDY z Chełmskiego Domu 
Kultury, Teatr Tańca Ego Vu z Gryfiń-
skiego Domu Kultury, Improphil z Ber-
lina, Stage Divers(e) z Esslingen, Te-
atr na Chwilę z Gryfina, bez spektaklu 
w TEK uczestniczył także Teatr UHU-
RU z Gryfina. Spektakle odznaczały 
się przede wszystkim różnorodno-
ścią. Niektóre z nich były tłumaczone 
symultanicznie inne skonstruowane 
były na przekazie wizualnym.

c.d. na str. 4
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Wieczory należały do gości Festi-
walu. Eliza Hołubowska z monodra-
mem „Umbra” oraz Cezary Morawski 
ze sztuką „Aktor, to aktor, to aktor” 
wprost oczarowali publiczność swo-
imi prezentacjami.

Gwiazda Festiwalu – słynny aktor 
telewizyjny i  teatralny, wykładowca 
warszawskiej Akademii Teatralnej, ro-
dowity szczecinianin, dał się poznać 
jako niesłychanie życzliwa i sympa-
tyczna postać. Monodram traktujący 

o istocie aktorstwa i kondycji teatrów 
w czasach nam współczesnych był 
ucztą nie tylko dla uczestników Festi-
walu. Dało się dostrzec imponujące 
umiejętności i kondycję aktora, który 
przez ponad 80 minut bardzo inten-
sywnie działał na polickiej scenie. Ak-
tor z łatwością wciągnął publiczność 
do wspólnej zabawy. Bardzo ciekawy 
monodram w tak znakomitej obsa-
dzie był wspaniałym uświetnieniem 
polickiego Festiwalu.
 

Podczas TEK –owego święta spekta-
kle wraz z widownią oglądali eksper-
ci- jury w osobach aktorzy Wojciech 
Wysocki, Przemysław Walich oraz 
scenarzysta i reżyser filmowy Andrzej 
Fader. Zadaniem jury było wyróż-
nić najlepsze zespoły zaś jednemu 
przyznać nagrodę. Po bardzo wielu 
dylematach i długich namysłach na-
grodę jury zdobył zespół z Berlina 
T*Company ze spektaklem tanecz-
nym „TANGRAM- Podróż do wizji”. 
Jury wyróżniło także dwa zespoły: 
EGO VU (spektakl „Shap”) z Gryfina 
oraz HESPERYDY z Chełma (spektakl 
„Wyspa Żywiołów”). Nagrodę publicz-
ności w wyniku głosowania zdobył 
Teatr Na Chwilę z Gryfina za spektakl 
„Konwent - spotkanie tematyczne”.

Nagrody były tylko dodatkiem do ca-
łego Festiwalu, wszystkich wrażeń, 
pozytywnej energii, twórczych dzia-
łań, pokazów, nowych doświadczeń. 
Festiwal TEK jest imprezą odznacza-
jącą się bez wątpienia niesamowitą 
atmosferą, twórczymi warsztatami, 
ciekawymi spektaklami. Odbija się 
szerokim echem w Polce i zagranicą, 
zaś wysoki poziom jego realizacji nie 
pozostawia zastrzeżeń. Warto zatem 
wspierać działania młodych ludzi, któ-
rzy tak pięknie tworzą swoją kulturę 
i promują inne.

tyczna postać. Monodram traktujący 

dok na str. 6

„Police” kolejny sezon Głównym 
Partnerem Pogoni Szczecin

Podczas specjalnej konferencji prasowej w szczecińskim hotelu Radisson BLU uroczyście 
podpisano umowę,  na mocy której Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. na kolejny 
rok zostały Głównym Partnerem Pogoni Szczecin. Największy klub piłkarski w północno-
zachodniej Polsce otrzyma porównywalne wsparcie finansowe jak w minionym sezonie. 
Dzięki współpracy z „Policami” Pogoń Szczecin ma szansę na dalszy rozwój oraz lepsze 
wyniki sportowe. 

Z nadzieją na sukces

O bliską współpracę z klubem 
w nowym sezonie zadba nowy Czło-
nek Zarządu Pogoni Szczecin Walde-
mar Duży, Dyrektor z Grupy Azoty Z. 
Ch. „Police” S.A. Obecność w Zarzą-
dzie klubu pozwoli lepiej zrozumieć 
mechanizmy działania i potrzeby pro-
fesjonalnego zespołu piłkarskiego. 
Tuż przed rozpoczęciem nowego se-
zonu zostanie ogłoszona nowa strate-
gia komunikacyjna dla Pogoni, która 
pomoże w ociepleniu wizerunku klu-
bu i przyciągnięciu nowych widzów 
na stadion przy ulicy Twardowskiego.

- Liczymy, że dzięki przekazanym 
środkom „Pogoń” będzie dumnie re-
prezentowała Pomorze Zachodnie, 
osiągając jak najlepsze rezultaty w ko-
lejnych meczach, co przełoży się na 
ogólnopolski, pozytywny wizerunek 
firmy – powiedział Waldemar Duży. 

- Nasza strategia sponsoringowa 
zakłada wspieranie klubów czy wyda-
rzeń sportowych ważnych dla miesz-
kańców Zachodniopomorskiego, 
ale także będących uznanymi marki 
w skali całego kraju. Pogoń idealnie 
pasuje do tych założeń. Umowa prze-
widuje premie za wyniki sportowe – im 
będą lepsze, tym większa korzyść dla 
klubu. Mam głęboką nadzieję, że zmo-
tywuje to piłkarzy do maksymalnego 
zaangażowania i sukcesu na koniec 
sezonu - dodał Jałosiński.

Ponadto, na mocy zawartego po-
rozumienia logo Grupy Azoty umiesz-
czone zostanie z przodu na koszul-
kach meczowych piłkarzy oraz na 
wszystkich pozostałych strojach dru-
żyny Pogoni Szczecin oraz jej sztabu 
szkoleniowego. Spółka wykorzysta 
także cały przysługujący mu pakiet 
świadczeń reklamowych, w tym bran-
ding na Stadionie Miejskim w Szcze-
cinie, na którym klub rozgrywa swoje 

mecze w roli gospodarza. Po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z klubem, 
Partner Główny  będzie mógł wyko-
rzystywać również wizerunek druży-
ny i poszczególnych piłkarzy, logo, 
barwy klubu i zdjęcia z meczów we 
własnych kampaniach i materiałach 
promocyjnych. Podpisana dzisiaj 
umowa reguluje warunki współpracy 

„Polic” z Pogonią Szczecin podczas 
meczów rozgrywanych przez druży-
nę w T-Mobile Ekstraklasie i Pucha-
rze Polski do 30 czerwca 2014 roku. 
Umowa może zostać przedłużona na 
następny rok lub lata, a Grupa Azo-
ty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
mają pierwszeństwo w negocjacjach.
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III FESTIWAL TEK w Policach
Organizatorzy III Festiwalu TEK dzię-
kują za wsparcie polsko - niemieckim 
wolontariuszom - tłumaczom, wolon-
tariuszom serwisu fotograficznego 
z WokolPolic.pl, Firmie Grupa Azoty 
z Polic za przekazanie pamiątkowych 
gadżetów dla uczestników oraz tym 
mediom, które dostrzegają i promują 
Festiwal. 

Festiwal im. Zygmunta Zdanowicza
Zygmunt Zdanowicz (1941 - 2010) 
- choreograf, reżyser i aktor. Był 
uczestnikiem warsztatów prowa-
dzonych przez Henryka Tomaszew-
skiego, twórcę słynnej Pantomimy 
Wrocławskiej. Przez wiele lat blisko 
współpracował z Pantomimą Poli-
techniki Szczecińskiej. Był twórcą 
ruchu scenicznego w szczecińskich 
teatrach, m.in. Teatrze Lalek Pleciuga, 
Teatrze Współczesnym czy Teatrze 
Polskim. Współpracował także z te-
atrami dramatycznymi w całej Polsce. 
W ostatnich latach życia pracował 
z młodzieżą w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Policach. Był choreografem 
plenerowych występów znanej grupy 
Abbatio. Wyreżyserował głośny spek-
takl Polska Amateur Theatre z udzia-
łem aktorów z Holandii, Danii i Polski.

Aleksandra Słowińska
MOK Police

Uprzejmie informujemy, że 25 lipca w Policach odbędzie się 
tradycyjne spotkanie z byłymi, przedwojennymi mieszkańcami 

Jasienicy (i okolic) oraz ich potomkami. 
Spotkania te odbywają się od wielu lat, 

ale nowością jest nabożeństwo ekumeniczne, 
do udziału w którym serdecznie zapraszamy. 

Uroczystość odbędzie się 
w kościele p.w. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Policach - Jasienicy, o godz. 15:00,
pod duchowym przewodnictwem 

ks.Szczurowskiego i Pastora W. Schneidera. 
Poprzedzona zostanie  złożeniem kwiatów przy pomniku 

w Jasienicy, o godz. 14:00.

Biznes, literatura i mafia
Aldona Antczak, która no co dzień zarządza sklepami Intermarche w Szczecinie i Policach, 
dała się poznać jako autorka kryminału o włoskiej mafii.

„Pentimento”

Aldona Antczak

Debiutancką powieścią młodej, 
szczecińskiej autorki jest „Pentimen-
to” - historia o klasycznej, włoskiej 
rodzinie mafijnej, która musi się od-
naleźć we współczesnych realiach, 
w świecie gdzie honor i odwaga ustą-
piły miejsca przebiegłości i zakłama-
niu. W opowieści przeplata się historia 
rozgrywająca się we współczesnym 
świecie przestępczym z tradycjami 
prosto z lat 40. ubiegłego stulecia.

Jak to się stało, że bizneswoman 
wydaje książkę?

Chętnie pisałam już od szkoły pod-
stawowej. Moim ulubionym przedmio-
tem był język polski. Pisałam wypra-
cowania, scenariusze filmowe, sztuki 
teatralne. Wcześniej jednak wszystko 
trafiało do szuflady. „Pentimento” jest 
spełnieniem marzenia z dzieciństwa 
o wydaniu książki.

Pani życiorys to czysty biznes, a nie 
literatura.

Tak, skończyłam Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Krajowym i Za-
granicznym na wydziale Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Pracowałam w sieci 
Zara w Warszawie i w firmie Bailine 
w Szczecinie. Od 11 lat pracuję w ro-
dzinnej firmie. Zarządzam i prowadzę 

dwa sklepy Intermarche - w Szczecinie 
i Policach. Teraz przygotowujemy się 
do otwarcia kolejnego, w Szczecinie.

Jak znaleźć czas na napisanie 
książki, kiedy prowadzi się firmę?

Po prostu pisałam nocami i w 
weekendy. W jedną noc potrafiłam 
napisać nawet 60 stron. Pisanie to 
moja pasja. Zawsze mało uczest-
niczyłam w życiu towarzyskim. 
Wolałam siedzieć w domu i pisać.

Od pasji pisania do wydania książki 
jest jeszcze daleka droga. Jak ona 
wyglądała?

Dwa lata temu doszłam do wnio-
sku, że mam na tyle poukładane 
życie, że mogę zająć się czymś no-
wym. Dojrzałam do decyzji o wydaniu 
książki, która wtedy była już napisa-
na. Jednak żeby zacząć rozmowę 
z wydawcą, trzeba dysponować bar-
dzo dobrze przygotowanym rękopi-
sem, który przeszedł korektę wykona-
ną przez przez profesjonalistę. Mam 
ciocię, która się tym zajmuje, więc 
skorzystałam z jej usług.

Mając rękopis zaczęłam szukać 
wydawnictwa. Wysyłałam listy, cza-
sem z opisami książki, czasem z do-
łączonymi fragmentami. Po znalezie-
niu wydawnictwa (w moim przypadku 
było to Novae Res z Gdyni) zaczęły 
się negocjacje dotyczące promocji 
książki, praw autorskich i dystrybucji. 
Po podpisaniu umowy książka prze-
chodzi jeszcze korektę w wydawnic-
twie. Na tym etapie musiałam walczyć 
o niektóre zwroty i kolejność słów. 
W końcu, jesienią ubiegłego roku 
książka poszła do druku i pojawiła 
się w sieciach InMedio, Relay, Matras, 
Dom Książki, Notabene, Empik.com, 
a także trafiła do sprzedaży interneto-
wej na stronie zaczytani.pl.

Kolejny etap to promocja „Pen-
timento”. Oprócz stworzenia strony 
www.aldonaantczak.pl udzielałam 
wywiadów w gazetach o tematyce 
kulturalnej, w portalach związanych 
z tematyką literatury kryminalnej i w 
mediach lokalnych. Ostatnio brałam 
udział w festynie literackim podczas 
spotkania zorganizowanego przez 

Książnicę Stargardzką, w którym udział 
brali autorzy z naszego regionu.

W najbliższym czasie skupię się na 
dalszej promocji książki, szczególnie 
w radiu i w ogólnopolskich czasopi-
smach kobiecych. W ogóle uważam, 
że „Pentimento” jest książką zarówno 
dla kobiet jak i dla mężczyzn. Chcia-
łabym, żeby kobiety przestały być 
postrzegane jako odbiorczynie głów-
nie książek o miłości. Zresztą jest 
w niej silna kobieta, która radzi sobie 
ze wszystkim i przejmuje władzę.

Czy książka byłą sukcesem finan-
sowym? Udało się na niej zarobić?

Nie nastawiałam się na zysk wy-
dając powieść. Traktowałam to jako 
realizację marzeń z dzieciństwa. Gdy-
bym skupiła się tylko na książce i jej 
promocji, oceniam że w ciągu roku 
udałoby mi się na niej zarobić. Ale 
w związku z moją pracą, nie mam na 
to aż tyle czasu.

Czy przy pracy nad książką i jej wy-
daniem przydają się umiejętności 
wyniesione ze świata biznesu?

Tak, nawet bardzo. Trudniej jest dać 
się oszukać, np. podpisując umowę. 
Poza tym przydaje się wiedza potrzebna  
przy promocji książki. To, czy sprzeda-
jesz książkę, czy ziemniaki nie ma zna-
czenia. Cały czas chodzi o sprzedaż.

Planuje już pani kolejne tytuły?
Pracuję nad kolejną częścią „Pen-

timento”, która jest już w połowie go-
towa. Piszę też drugą książkę, tym 
razem o seryjnym mordercy. Może 
w przyszłym roku uda mi się je wydać. 
A już teraz zapraszam na wieczór au-
torski, który odbędzie się 18 paździer-
nika w Książnicy Stargardzkiej.

Na koniec proszę zachęcić czytelni-
ków Szczecinbiznes.pl do sięgnię-
cia po pani debiutancką powieść.

Oczywiście zapraszam wszystkich 
do lektury. A tych, którzy przeczytają 
opis książki , a mówią, że nie lubią 
kryminałów, uspokajam: „Pentimen-
to” tak naprawdę jest powieścią o za-
leżnościach i relacjach między ludźmi, 
choć rozgrywa się w świecie kryminału.
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Gunice Gunice 
- - wieś wieś której nie maktórej nie ma  

Niewątpliwie największą puszczańską tajemnicę stanowi nieistniejąca wieś Gunice - 
Günnitz, która przez lata współ-istniała w symbiozie z Falkenwalde - Tanowem. Odległa 
o 3 km od Tanowa śródleśna osada jeszcze w 1939 r. liczyła 190 mieszkańców. Dziś pozostały po 
nich jedynie rozrzucone fundamenty domostw, budynków gospodarczych oraz leśny cmentarzyk 
właścicieli wsi.

Tajemnice Puszczy Wkrzańskiej   

Nieistniejący pałac w GunicachLosy Gunic losy związane są z ro-
dami von Ramin i Krackow.  Do 1555 
r. Gunice leżały na terenie Wielkich 
Lasów Stolzenburg i były własnością 
Blankenburgów. Od 1555 r. przeszły 
w posiadanie kamieńskiego rodu re-
prezentowanego przez Fryderyka von 
Ramin. Obszar został potwierdzony 
w dokumencie lennym z 1743 r. jako 
lenno kamieńskie. Przed rokiem 1776 
r. został w połowie przypisany rodowi 
Krackow, a w drugiej rodowi Brunn.
W 1816 r. majątek gunicki od rodu 
Krackow kupił kapitan Kurt Georg 
Fryderyk von Ramin. W 4 lata później 
dokupiono majątek w Leśnie Gór-
nym. Majątek Gunice podzielony był 
na dwie części Gunice A i Gunice B. 
Gunice A wchodziły w skład kamień-
skiego dobra lennego Brunn. W trak-
cie trwających do 1848 r. sporów mię-
dzy ówczesnym rządowym asesorem 
Fryderykiem  Gebhardem Otto von 
Ramin, a jego bratem porucznikiem 
Karolem Augustem Otto Fryderykiem 
von Ramin, ten ostatni przejął majątek 
Brunn za 14 tysięcy talarów. Od 1848 r. 
całość majątku była w posiadaniu Fry-
deryka Gebharda Ottona von Ramin.

W Gunicach  zbudowano obszer-
ny pałac w otoczeniu zadbanego 
parku ze starodrzewiem, w którym 
zamieszkali Raminowie. Do obiektu 
wiodła wysadzona kasztanowcami 
aleja. Wieś zamieszkiwało kilkadzie-
siąt osób trudniących się gospodarką 
leśną, uprawą roli.

Majątek miał powierzchnię 1625 
mórg, 66 prętów (pola, las, łąki, go-
spodarstwa, ogrody). Na podmo-
kłych uprawiano żyto, owies, buraki 
pastewne, ziemniaki. Torfowe łąki 
posiadały sporą ilość rudy darniowej. 
Nie wykorzystywano ją jednak w ce-

lach handlowych, gdyż w Drogoradzu 
pozyskaną rudę darniową  wysyłano 
do huty w Torgelow. Występujący w 
dużej ilości torf przetwarzany był na 
smołę wysokiej jakości, ale wykorzy-
stywany tylko na własne potrzeby. 
Z łąk zbierano 100-130 fur siana, każ-
da warta 24 talary. Stosowano prace 
melioracyjne.

Przy pozyskiwaniu drewna w te-
renach wyżej położonych stosowano 
wyrąb co 100 lat, a na terenach pod-
mokłych co 40 lat. W lesie domino-
wała sosna, buk, wiąz, jesion, olcha, 
brzoza. W Gunicach w połowie XIX 
w. zamieszkiwały 72 osoby w 7 rodzi-
nach, w 5 domach przy których ist-
niało 6 budynków gospodarczych. W 
majątku pracował 1 inspektor, 1 leśni-
czy, 1 ogrodnik, 5 rodzin pracujących 
w systemie dniówki, 2 pracowników 
niewykwalifikowanych, 2 pasterzy 
krów, 4 służące. W gospodarstwach 

chodowano 50 krów, konie zaprzęgo-
we, wierzchowce, kury, kaczki, indyki, 
gołębie. W rzece odławiano duże ilo-
ści raków. Opodal pałacu wykopano 
staw i zarybiono karpiami, karasiami, 
linami, szczupakami. Warty odnoto-
wania jest fakt, że Gunice miały swój 
własny szpital z dwiema izbami i kuch-
nią służącą chorym wymagającym 
opieki oraz własny zarząd policyjny.
Gunice należały do rejonu szkolnego 
w Tanowie. Oprócz czesnego miesz-
kańcy Gunic  ponosili opłaty na rzecz 
utrzymania szkoły w takim samym 
wymiarze jak mieszkańcy Tanowa. 
Majątek należał także do tanowskiej 
parafii. Na rzecz kościoła proboszcz 
z Tanowa otrzymywał oprócz danin 
osobistych, wynagrodzenia roczne-
go, 4 sążnie drzewa w polanach brzo-
zy lub olchy.

Rozwój gospodarczy Gunic był 
niewątpliwie związany z osobą jej 

Cmentarzyk rodowy Raminów

właściciela Fryderyka Gebharda Otto 
von Ramina który między 1848 a 1864 
r. dzięki wykarczowaniu lasu podwo-
ił powierzchnię uprawną, zwiększył 
ponad dwukrotnie areał łąk melioru-
jąc torfowiska olszowe i brzezinowe, 
uruchomił torfiarnię rozpoczynając 
pozyskiwanie cennego i wydajnego 
materiału opałowego, zbudował nowy 
kompleks budowlany składający 
się z dużego, przestrzennego domu 
mieszkalnego i dwóch budynków go-
spodarczych, zbudował nowy dom 
mieszkalny dla pracowników najem-
nych na 4 rodziny, zwiększył pogłowie 
zwierząt hodowlanych i inwentarza, 
zadbał o ogrody, wygląd zewnętrzny 
majątku, zasadzenie drzew, poprawę 
stanu dróg, budowę mostów. 

W wielu źródłach mówi się o przy-
należności Raminów do loży ma-
sońskiej. Rzeczywiście na głazach 
nagrobnych widać znaki loży masoń-
skiej: ekierkę i cyrkiel. Podobno tak-
że w pałacu na ścianach sali głównej 
widniały znaki loży masońskiej. 

Po II wojnie światowej w Guni-
cach mieszkało blisko 200 osób. Pa-
łac Raminów został zaadaptowany 
przez Koło Łowieckie w Szczecinie, 
później przez junaków  Powszech-
nej Organizacji „Służba Polsce”. Po 
jej rozwiązaniu obiekt przejęło Nad-
leśnictwo Trzebież. Na początku lat 
60. XX w. budynek zaczął popadać w 
ruinę i podzielił los wielu podobnych 
poniemieckich obiektów. Został ro-
zebrany. W 1972 r. Gunice zamiesz-
kiwało jeszcze 25 mieszkańców. Wieś 
zaczęła pustoszeć aż do całkowitego 
wyludnienia. Dziś o świetności Gu-
nic świadczą jedynie głazy nagrobne 
członków rodziny Raminów. Cmenta-
rzyk został uporządkowany i urządzo-
ny „na nowo”. Miejsce jest niezwykle 
nostalgiczne otoczone ścianą potęż-
nej, wiekowej puszczy.

Jan Matura

Pozostałość po bocznym wejściu do pałacu
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Na wakacje
doTrzebieżyTrzebieży

Poszukiwany jechał 
pijany motorowerem

Policjanci z Polic zatrzymali 28 – latka, który jechał motorowerem mając 1,2 promila alkoholu 
oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ponadto był poszukiwany nakazem 
doprowadzenia do najbliższego aresztu.  

mł. asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police

W niedzielę 14.07.13r. około godz. 
11.30 w Policach na ul. Piastów po-
licjant z polickiej drogówki zatrzy-
mał do kontroli drogowej kierujące-
go motorowerem m-ki Romet. Od 
kierującego funkcjonariusz wyraź-
nie wyczuł woń alkoholu. Alkomat 
wskazał u 28 – latka 1,2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jak się okazało mężczyzna miał 
orzeczony już sądowy zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów. Po-
nadto był poszukiwany nakazem 
doprowadzenia do najbliższego 
aresztu w celu odbycia kary pozba-
wienia wolności.

28 – latek został zatrzymany. Usłyszał 
zarzuty  kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości oraz niestosowania 
się do zakazu sądowego. Za popeł-
nione przestępstwa grozi mu nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności.
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Witryna Poetycka

Marian Yoph-Żabiński
Sportowiec współczesny

Nosi na głowie laur 
z banknotów. 
Udał mu się skok 
na kasę. 
Podniósł ciężar 
walizki z pieniędzmi. 
Kupił wynik meczu, 
zarobił po trzykroć. 
Czary dopingu pomogły mu
zdobyć złoty medal.

Jest na ustach kibiców,
ale nie ma go w  księdze pamięci
Zeusa Olimpijskiego,
który czuwa na straży
świętych bram stadionu.

Olga Śliwowska
Moralitet miłosny

Nie trzeba kochać
pięknie na posadzce z marmuru
gdy rycerz w zbroi i czoło bez skazy
łagodna bryza, biały wierzchowiec
i rodowe srebra

po co to wszystko
królowej w koronie stokrotek

Więc chodź
namaluj mnie całą
piórem szarym, gołębim
jak serce
na szarym, szarym betonie

Marek Wiśniewski 
Słowo daję

No,
to naprawdę 
ładny kawałek 
poezji - 
powiedział przyjaciel

Jaki kawałek?
Jakiej poezji?
W tych paru wierszach?
- słowo daję.

Stechiometria

mam kreślony brudnopis 
patrzcie jaki hardy

a na stole sto 
równania chemiczne

czas po temu kto wygrał 
i na niego czas

czas zręcznego nabierania 
ust do wody

Ikar

od dawna wiadomo
że to nie kwestia wysokości
tylko temperatury uczuć

chodzi o chłodne
i rzeczowe podejście
do zagadnienia

Marian Yoph-Żabiński
Pewniki

Koło najsprawniej obwiezie 
dookoła świata.

Skrzydła samolotu polecą 
po gwiazdkę z nieba.

Narty najrychlej sprowadzą 
zboczem góry w dolinę.

Żagle przemierzą odległość 
i głębię.

Nogi poniosą całe życie -
śmierci nie udźwigną. 

Jerzy Leszczyński
Trójskok

pierwszy skok - dzieciństwo 
marzenia o sławie 
zwycięstwach w życiu 
szczęściu i miłości

drugi - dorosłość 
lata doświadczeń 
rozczarowań
niespełnionych spełnień 
nowych marzeń

trzeci - starość 
świadomość nieuchronności 
dystans do minionego 
oczekiwanie na zwycięstwo

to prawdziwe

Anna Słowińska
Co ty na to?

Siłą twych rąk płonący ogień 
W domu co kilka dni był nasz, 
I czarna kawa z białym mlekiem, 
I twoja blisko mojej twarz.

Siłą mych rąk chleb pokrojony, 
I zwykłe choć niezwykłe dni, 
Drewniany stół i piec kaflowy, 
I wszystko wspólne, nawet sny.

Chciałabym widzieć mgłę poranną, 
Na twarzy poczuć babie lato, 
Chciałabym dotknąć płatków śniegu. 
Chciałabym wiedzieć, co ty na to?

Magdalena Kamoła-Wasielewska
                       **

Czymże jesteś
Pokrako świata
Dumna inteligencjo
Niebezpieczna na wszystkie strony
Czymże jesteś
Istoto gadająca
Piękno - brzydka
Głupio - mądra
Bez której świat nie mógłby istnieć

Kimże jesteś człowieku 
Zagadko nad  zagadkami



14 15

PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI



16 17

PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI

Tytuł, naturalnie, jest przewrotny i jest stwierdzeniem 
adresowanym zarówno do uczestników konkursów jak i do… jurorów. 
Poniewa  ju  od dawna nie jestem uczestniczk , wi c podziel  si
refleksjami na temat roli jurora. 

Ilekro  dostaj  zaproszenie do udziału w jury jakiego  konkursu, 
odczuwam dreszczyk emocji, jak przed przygod . To tak jak gdybym 
dostała w prezencie kilka tomików wierszy i tom opowiada . Historie 
nieznane. Kocham czyta … i dreszcz tym silniejszy… 

Tak było i tym razem, kiedy na przełomie kwietnia i maja 
otrzymałam elektroniczn  stert  wierszy i opowiada , które wpłyn ły na 
V Powiatowy Konkurs Literacki „O Prawo Jazdy na Pegazie”, organizowany cyklicznie przez Regionalne 
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. 

Pierwszy raz brałam udział w tym konkursie, oczywi cie, po stronie jury. Wcze niej miałam 
przyjemno  i zaszczyt jurorowa  w organizowanych przez RSLiA w Policach - Regionalnych Konkursach 
Literackich im. K. I. Gałczy skiego, z których zreszt  wyłonił si  „Pegaz” i prawo jazdy do niego dla młodszych 
uczestników konkursu. Dreszczyk wi c nie ustawał, kiedy nocami (bo juror, tak jak nauczyciel czy pisarz, 
pracuje noc ) czytałam wiersze i opowiadania, wracaj c wielokrotnie do tekstów opatrzonych godłami, które nic 
nie mówiły o autorce czy autorze, ale jak maska skrywaj ca twarz, odsłaniały wiat ich uczu . Wiedziałam 
tylko, e czytane prace wyszły spod piór uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. 

Trudne zadanie. Jestem szczególnie wra liwa na poezj , wi c z wielk  uwag  szukałam jakiej  pi knej 
perełki. Niestety, tym razem w zestawie jej nie było. A zdarzaj  si  w ród młodych poetów prawdziwe 
samorodne talenty. Pami tam, e po pierwszym czytaniu, zwróciłam uwag  na tekst pt. Tabliczka czekolady
(dzisiaj ju  wiem, e autorem jest Kacper Mary ). W swojej dzieci cej lekko ci wiersz ten był po prostu 
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smakowity. Albo wiersz Sen - Emila Przybyła, który ko czy si  puent : / „Ze snów s  najlepsze wła nie te, / 
Które zrobione s  z marzenia” /. Spo ród tekstów poetyckich gimnazjalistów spodobały mi si  wiersze Darii 
Wola skiej - Konsekwencje i Klaudii Siemieniec - Przemija  z czasem. Dojrzałe i m dre, a jednocze nie 

posiadaj ce ow  nieuchwytn  nutk  poetyck , która wła nie z wiersza 
czyni poezj . Jednak, tak jak wspomniałam na pocz tku akapitu, 
szczególnych, ol niewaj cych wierszy nie było. Szkoda, e nikt nie 
podpowiedział autorce wiersza o Korczaku, aby Tego wspaniałego 
nauczyciela i wychowawc  dzieci, posta  tragiczn  i jednocze nie 
heroiczn  opisa  słowami bez rymu. Wypadłoby to o wiele lepiej, 
wyrazi ciej, a mniej groteskowo wznio le. 

Prawdziw  przyjemno ci  było natomiast czytanie opowiada . 
Zdumiewaj  mnie za ka dym razem nieogarnione horyzonty wyobra ni 
młodych autorów. Naturalnie, jest wiele plagiatów, czyli opowiedzianych 

historii filmowych czy literackich, ale te  jest du o autentycznych, wie ych i absolutnie oryginalnych historii, 
których nie powstydziliby si  uznani pisarze. Tak e warsztat pisarski niektórych młodych autorów zdumiewał 
mnie dojrzało ci  i poprawno ci  j zykow , stylistyczn  czy gatunkow . W ród tekstów, w których niespójno
formy do tre ci lub odwrotnie, obni ała warto  opowiadania, nieopanowanie podstaw ortografii czy 
gramatycznych oraz składniowych form, obni ało walory interesuj cych tematów. Były te  takie, które 
wyró niały si  wy ej wymienionymi cechami i zadowalały czytaj cego, w tym przypadku mnie, jurork
konkursu. 

Spodobało mi si  króciutkie, ale wzruszaj ce opowiadanie o lataj cym osiołku Moniki Jaskuły z SP nr 
1 w Policach. Przede wszystkim jednak, byłam pod du ym wra eniem prac gimnazjalistów. Wielokrotnie je 
czytałam i nie mogłam si  zdecydowa , jak oceni  teksty: uczennicy Gimnazjum nr 1 w Policach - Natalii 
Kalemby - o dziewczynie pogr onej w pi czce, której stan psychofizyczny opisała bardzo przekonuj co i 
niemal bezbł dnie, zachowuj c wszelkie reguły budowania napi cia przy 
tak niedynamicznym temacie. Tak e czterech uczennic Gimnazjum nr 2 w 
Policach: Kamili Sprinter - autorki tekstu ycie za ycie, która w sposób 
niepatetyczny uj ła metafizyczne w tki naszego bytu, dojrzale opisuj c 
psychologiczne przemiany swojego bohatera. Albo tekst Marty Bajer - 
Poci g do Białegostoku, bardzo interesuj cy monolog wewn trzny 
bohaterki, dobrze skomponowany, odsłaniaj cy jej wewn trzny wiat. 
Dobrymi tekstami okazały si  te Dum spiro spero - Katarzyny Malickiej 
i Zazdro  czyni lepym - Marty liwy. Przekonuj  mnie bohaterowie tych 
opowiada  i profesjonalne puenty obu. 

Poniewa  komisja jury składa si  z kilku jurorów (tutaj jurorek), wi c moje wra enia czy oceny 
niekoniecznie pokrywaj  si  z werdyktem jury, lecz s  osobistymi ocenami tekstów. 

Podsumowuj c, uwa am, e kolejna edycja konkursu „O Prawo Jazdy na Pegazie” osi gn ła swój cel. 
Zmobilizowała uczestników do udziału, wyłoniła kolejnych laureatów, w tym ju  wielokrotnych, co potwierdza 
jedynie ich talent, a tak e umiej tno ci pisarskie oraz zach ciła innych do si gni cia po pióro i sprawdzenia 
swoich umiej tno ci w prozie i poezji. A temu przecie  słu  wszystkie konkursy! 

Ró a Czerniawska-Karcz 
Szczecin, w lipcu 2013 r. 

Spo ród prac poetyckich ze szkół podstawowych [nadesłanych na 
V konkurs O Prawo Jazdy na Pegazie], moj  szczególn  uwag  zwróciły 
wiersze Mariusza Pleskacza, który wykazał si  pomysłowo ci , bawił si
słowami, tworz c rymowany, zabawny scenariusz sytuacji. Wiersze 
nasycone humorem s  zabawne, miłe i maj  ciekaw  form  kompozycyjn
z interesuj c  puent . 
/ […] Nagle… / siedz  na kanapie, / dziadek obok smacznie chrapie / – 
Gdzie zgubiłe  dzisiaj kapcia / Pyta babcia / albo / […] Tak si  nachylała 
/ z takim zapałem dmuchała, / e do miski mucha mała / wpadła i ju  tam 
została /. 

Oczywi cie, wiersze nie s  doskonałe, ale autor rokuje wielkie nadzieje, i  b dzie do tego d ył. Mo e stanie si
wietnym humoryst , satyrykiem. Po dyskusjach jury, Mariusz Pleskacz, zakwalifikowany został do pierwszej 

nagrody w swojej kategorii. 

Kolejnym ciekawym pomysłem na wiersz, wykazał si  Emil Przybył. Autor utworu pt. Sen, ma 
fantastyczne marzenia, o których napisał. Pokusz  si  tu o pozytywn  dygresj . Czytaj c jego wiersz, miałam 
wra enie, e autor lubi poezj  Joanny Kulmowej, i mógłby by  jej uczniem. Autor pewnie wie, e marzenia si
spełniaj , nawet te najdziwniejsze. Jury zakwalifikowało wiersz Emila Przybyła do drugiej nagrody w swojej 
klasyfikacji. 

Jury przyznało trzy równorz dne Wyró nienia: dla Kacpra Mary , za 
„smaczny” wiersz Tabliczka czekolady; dla Wiktorii Jankowskiej, za wiersz 
biograficzny pt. Janusz Korczak oraz dla Joanny Słowi skiej, za zestaw 
wierszy. 

Jury oceniaj c prace poetyckie ze szkół gimnazjalnych, nie było 
jednomy lne, trwały debaty. Ostatecznie nagrodzone prace, to zestawy 
wierszy o tematyce: ycia, lojalno ci wobec siebie, przyja ni, miło ci, 
marzeniach, przemijaniu, znaczeniu symboli i odczytywaniu ich, o 
pragnieniach. Do grona laureatów nale  kolejno: Daria Wola ska, Klaudia 
Siemieniec, a tak e wyró niona Marta Bajer. Oto Autorki, które pisz c swoje 
wiersze, wykazały si  wielk  dojrzało ci  emocjonaln , m dro ci  i odwag  w 
swobodzie wyra ania uczu . Jednak e powinny d y  do doskonalenia swoich 
warsztatów pisarskich. 

W kategorii prozy ze szkół podstawowych, moj  szczególn  uwag
zwróciło opowiadanie mityczne Anioły miło ci Tomasza Bieganowskiego. 
Czytaj c to opowiadanie odniosłam wra enie, e autora fascynuje mitologia. 
Uwa am, e to dobrze mie  wzorce, aby móc czerpa  pomysły. Ciekawie napisane opowiadanie i forma – jury 
konkursu było jednomy lne. 

Jednomy lno ci  jury wykazało si  tak e oceniaj c proz  ze szkół gimnazjalnych. Nagrodzeni i 
wyró nieni autorzy opowiada  to: Natalia Kalemba, Kamila Splinter, Marta Bajer, Marta liwa, Julia Bienias, 
Katarzyna Malicka i Michał Roma ski. Policka młodzie  wykazała si  du  wyobra ni , samodzielno ci , 
bardzo ciekawymi tematami i kompozycjami, pokazuj c tym samym, i  jest rozczytana oraz ma wiele wzorców i 
pomysłów na pisanie. Klasyfikuj c oceniane opowiadania na gatunki, napotkamy: od obyczajowo ci, przez 
psychologi , kryminał, przygod  czy fantastyk  i fantasy. 

Pozostali autorzy poezji i prozy ze szkół podstawowych i 
gimnazjów, zasługuj  równie  na pochwał  za odwag  prezentacji swojej 
twórczo ci, za wra liwo  i wyobra ni , mimo braku kwalifikacji w 
konkursie. 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne organizuj c 
Powiatowy Konkurs Literacki „O Prawo Jazdy na Pegazie”, popularyzuje 
twórczo  młodych poetów i prozaików. Prezentacja twórczo ci znajduje 
si  w wydanym Almanachu pokonkursowym, a tak e w prasie lokalnej 
„Wie ci Polickie” nr 320 (wkładka „Pegaz Policki”). Ponadto 
comiesi czne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie w MOK-u, 
pozwalaj  na doskonalenie swojego warsztatu. 

El bieta Kacprzak 

____________ 
Powy ej zamieszczono wybrane slajdy z prezentacji multimedialnej, przedstawionej podczas V Finału Konkursu Literackiego „O Prawo 
Jazdy na Pegazie” w dniu 28 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach, opracowane przez Magdalen  Kamol -Wasielewsk . 

Zebrał i opracował Adam W. Siedlecki 
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Nadchodzące lato to nie tylko okazja do odpoczynku i uzyskania pięknej opalenizny, ale 
też statystycznie większa szansa (i ryzyko) na przeżycie gorącego wakacyjnego romansu. 
Czy jesteśmy na to gotowi?

Letnie wybory Letnie wybory 
PolakówPolaków

Feromony.pl 

Początek kalendarzowego lata 
wprawdzie za chwilę, jednak w rze-
czywistości każdy, o ile właśnie nie 
wrócił z urlopu, powoli planuje już, jak 
spędzi tegoroczne wakacje. Gorące 
temperatury nie pozwalają siedzieć 
w domu, więc nad wszelkiego ro-
dzaju zbiornikami wodnymi, nie tylko 
w weekendy, spotkać można coraz 
większe tłumy, coraz bardziej opalo-
nych urlopowiczów. Im bliżej wyczeki-
wanych wakacji, tym bardziej zmienia 
się nasz nastrój, a silniejsze promie-
nie słoneczne powodują, że emituje-
my więcej feromonów – naturalnych  

  zapachów ludzkiego ciała, które 
      dają otoczeniu informację o 
       naszej gotowości seksual
          nej. Związki te, wydziela
             ne wraz z potem i różne
            go rodzaju wydzielina
              mi, wpływają na pod-

świadomość zarówno partnera, jak 
i nas samych. Odbierane przez na-
rząd lemieszowy w przegrodzie no-
sowej, pobudzają organizm niczym 
afrodyzjak. Dlatego właśnie latem, 
kiedy bardziej się pocimy, silniej 
emitowane feromony są przyczy-
ną wakacyjnych romansów, częst-
szych randek, nagłych uniesień, 
wreszcie lepszego samopoczucia.

Urlop – czas romansów

W miesiącach letnich kochamy się 
zdecydowanie częściej, co ma bez-
pośredni wpływ na zwiększoną liczbę 
porodów wiosną. Urlopy to najlepsza 
okazja do oderwania się od codzien-
nych stresów, obowiązków, odpowie-
dzialności i przeżycia niezapomnia-
nych chwil w objęciach nieznajomego. 
Polska, teoretycznie konserwatywny 
i „chłodny seksualnie” kraj, coraz 
bardziej dogania gorącą Grecję czy 
Hiszpanię, gdzie spontaniczny seks, 
szczególnie latem, jest na porządku 
dziennym. Trend ten zauważyć może-
my chociażby obserwując rosnącą licz-
bę wczasów dla singli czy coraz więk-
szą popularność krajów arabskich, 
jako wakacyjnego celu samotnych, 
dojrzałych kobiet, które seksualnych 
wrażeń szukają wśród ociekających 
feromonami, opalonych latynosów.

Zdążyć przed jesienią

Okres letni jest dla nas przede 
wszystkim czasem (i okazją) do 
naładowania baterii przed długimi 
i chłodnymi miesiącami jesiennymi. 
Urlop pozwala zdystansować się do 
codzienności, zgromadzić energię do 
dalszej pracy i codziennych obowiąz-
ków, wreszcie daje szansę na nowe 

znajomości. Te nie rzadko kończą się 
wraz z nadejściem pierwszych chłod-
nych dni. Zdarza się jednak, że wa-
kacyjny, na pozór zupełnie nietrwały 
romans, przeradza się w silny, długo-
trwały związek, do utrzymania które-
go, obok feromonów, potrzebna jest 
pielęgnacja gorącego uczucia.
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Po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych, właściciele klubów, pubów i re-
stauracji szukają nowych sposobów na dotarcie do klienta. Czy rozpylane tam zapachy mogą 
zwiększyć sprzedaż alkoholu i przyciągnąć więcej gości? 

Feromony.pl 

Przeprowadzone ostatnio holen-
derskie badania udowodniły, że roz-
prowadzane w klubach zapachy, 
mają wpływ na zachowanie gości. 
Naukowcy postanowili zbadać wpływ 
przyjemnych aromatów na atmosfe-
rę w klubie: liczbę tańczących osób, 
ich nastrój, rodzaj granej muzyki.  

W trzech wybranych klubach roz-
pylili zapachy pomarańczy, wody 
morskiej i mięty pieprzowej, koncen-
trując się na reakcjach ludzi w ob-
szarach przyjemności, podniecenia 
i dominacji. We wszystkich trzech 
miejscach odnotowano znaczący 
wzrost odczuwanej przyjemności 
(27%), pobudzenie gości wzrosło 
o 13%. Co ważne, wszędzie zwięk-
szyła się liczba tańczących osób, 
z czego najwyższy wzrost odnotowano 
w klubie pachnącym... pomarańczą.

Holenderskie badania udowodni-
ły, że zapachy (zarówno te rozpylane, 
jak i naturalne) mają istotny wpływ na 
obszary podniecenia i odczuwanej 
przyjemności przez ludzi tańczących 
na parkiecie. Inaczej mówiąc, przy-
jemna woń wywołuje u nas pozytyw-
ny nastrój i zachęca do tańca. Miły 
zapach nie tylko poprawia wizerunek 

takiego miejsca, ale i częstotliwość 
jego odwiedzania, lepszą ocenę pro-
duktów, co wiąże się oczywiście ze 
wzrostem sprzedaży. Czas spędzony 
w przyjemnie pachnącym klubie czy 
restauracji wydłuża się, a nasza świa-

domość tego, jak długo w nim prze-
bywamy, jednocześnie spada. 

W trakcie eksperymentu zauwa-
żono też, że w takim pomieszczeniu 
ludzie są bardziej skłonni do interak-
cji z innymi oraz do pomocy innym. 
I chociaż nie ma bezpośrednich do-
wodów na to, że przyjemne zapachy 
znacznie zwiększają sumę wydanych 
pieniędzy, efekty po ich rozpyleniu 
pokazują, iż konsumenci wolą zosta-
wiać pieniądze tam, gdzie zapach jest 
przyjemny.

W opisywanym badaniu woń po-
marańczy, morskiej bryzy i mięty pie-
przowej oceniono, jako przyjemne 
i najbardziej pasujące do atmosfery 
klubów nocnych. Wybrane zapachy 
zwiększyły sprzedaż drinków oraz 
liczbę gości, polepszyły ich nastrój 
i poprawiły ocenę klubu. Biorąc pod 
uwagę fakt, że młodzi ludzie odwie-
dzają kluby, aby się dobrze bawić, 
tańczyć i odprężać, właściciele loka-
li powinni rozpylać w nich zapachy 
stymulujące właśnie te zachowania.

Zapachy emocji Zapachy emocji 
Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy z OnePool.com, po tym, jak przepytali 4000 
Brytyjczyków o ich preferencje zapachowe oraz rolę, jaką aromaty odgrywają w ich codziennym 
życiu. 

Mężczyźni wolą aromat
boczku od zapachu niemowlęcia

feromony.pl

Okazuje się, że to, co przyjemnie 
pachnie mężczyznom, wcale nie musi 
podobać się kobietom i odwrotnie. 
Płeć piękna, jako najprzyjemniejsze 
zapachy wymieniała woń świeżo pie-
czonego chleba, skoszonej trawy, 
czystej pościeli, kwiatów, wanilii, świe-
żo zmielonej kawy, czekolady, nie-
mowlaków, lawendy i deszczu. 9 na 
10 badanych pań deklaruje, że zapa-
chy wpływają na ich samopoczucie, 
a specyficzne aromaty, z uwagi na to, 
że wiążą się z nimi miłe wspomnienia, 
sprawiają, iż są szczęśliwe. Wśród 
zapachów, jakich kobiety nie mogą 
znieść, znalazły się pot, publiczne to-
alety, wymioty, kosz na śmieci, mokra 
sierść psa, dym z papierosów i śmier-
dzące stopy. 

Panowie podobnie ocenili trzy ulu-
bione zapachy - po aromacie świeżo 
upieczonego chleba znalazła się czy-
sta pościel i świeżo skoszona trawa. 
Dalej jednak, wśród preferowanych 
zapachów wymieniali: woń ryby z fryt-
kami, pieczeni, kawy, świeżego powie-
trza po deszczu, lawendy czy placka 
jabłkowego. Co ciekawe, mężczyźni 
lubią zapach benzyny i smażonego 
boczku, nie wzruszają ich jednak aro-
maty związane z noworodkami.

Prawie połowa badanych (48%) 
przyznaje się do aromatyzowania 
własnego mieszkania czy domu, 
gdyż pomaga im się to zrelaksować 
i uspokoić. 94% z nich uważa, że ład-
ny zapach w domu jest ważny. 

Zapach i muzyka

Brytyjskie badania potwierdzają 
popularność tzw. aromamarketingu, 
czyli różnego rodzaju woni, rozpyla-
nych w sklepach, galeriach handlo-
wych, nawet biurach.  Jak podkreśla 
Wiktor Koszycki z serwisu feromony.
pl, miły aromat nie tylko poprawia 
wizerunek takiego miejsca, ale i czę-
stotliwość jego odwiedzania, lepszą 
ocenę produktów, co wiąże się oczy-
wiście ze wzrostem sprzedaży.  - Uży-
cie zapachu kremu do opalania w 

sklepie ze strojami kąpielowymi zwięk-
szy chęć ich zakupu, a woń pierników, 
cynamonu czy świerku, w połączeniu 
ze świąteczną muzyką wprowadzi po-
tencjalnego klienta w „zakupowy” na-
strój – przyznaje Koszycki.

Zamierzony efekt jest bardziej wi-
doczny, kiedy zapachy współgrają 
z innymi elementami wnętrza.  - Jeśli 
chcemy, by klienci czy goście poczuli 
się zrelaksowani  (w tle gra już spokoj-
na muzyka), należy rozpylić aromaty, 

które wywołują uczucie odprężenia, 
jak np. lawenda, rumianek czy poma-
rańcza - dodaje.

Również Holendrzy zauważyli, że 
rozpylane w klubach zapachy, mają 
wpływ na zachowanie gości. Wyniki 
ich badań sugerują, że zarówno te ge-
nerowane, jak i naturalne mają istotny 
wpływ na obszary podniecenia i od-
czuwanej przyjemności. Inaczej mó-
wiąc, przyjemna woń wywołuje u nas 
pozytywny nastrój.
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www.swiatmatematyki.pl

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

Matematyka i zmysły – część VII
Człowiek kontaktuje się ze światem przy 

pomocy zmysłów. Zajęcia dziecięce to nie spę-
dzanie czasu na zabawie służącej rozrywce, ale 
ciągła nauka i orientowanie się w otoczeniu. 
Niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i 
rozwoju jest współpraca wzroku, słuchu, doty-
ku, węchu i smaku, czyli dostrzegania lub od-
czuwania pewnych rzeczy. Mózg odbiera sygna-
ły wysyłane przez zmysły i przetwarza je, łącząc 
w całość, dzięki czemu człowiek, trzymając w 
ręku przedmiot o określonym kształcie, zapachu,  
konsystencji, wie, co to jest. Aby dziecko pra-
widłowo się rozwijało, jego mózg musi nauczyć 
się łączyć informacje i zbierać doświadczenia 
dzięki różnorodnym wrażeniom zmysłowym. 
To ważne, by nauczyć się grupować przedmio-
ty według ich cech (konsystencji, właściwości, 
wyglądu), co przyda się chociażby przy nauce o 
zbiorach. Przede wszystkim zaś, jak każde naby-
te doświadczenie sprawia, że impulsy elektrycz-
ne, przy pomocy których informacje docierają 
do mózgu, wciąż tworzą i wzmacniają połącze-
nia między komórkami, co poprawia funkcjo-
nowanie mózgu. Niezwykle istotnymi dla jego 
rozwoju są eksperymenty, dzięki którym dziecko 
rozwinie myślenie, będzie ćwiczyło sprawność 
rąk w połączeniu ze wzrokiem i słuchem, po-
prawi rytmikę, zintegrują się jego różne zmysły. 
Dodatkowo uczy się cierpliwości i reguł myśle-
nia w dążeniu do rozwiązania, co w przyszłości 
będzie niezbędne przy zadaniach tekstowych w 
szkole. Poniżej kilka propozycji takich zabaw.

Do kilku grających puszek po orzechach z 
wieczkiem, albo małych butelek po napojach, ro-
dzic wsypuje niewielkie ilości: ryżu, grochu, ka-
myków, guzików itp. Razem z dzieckiem słucha, 

jaki dźwięki wydaje która puszka. Do kolejnej 
wkłada skrawki materiału - czy grzechoczą? A 
która puszka jest cięższa - ta z kamykami, czy z 
tkaniną lub kawałkami waty? Na koniec próbują 
wspólnie policzyć niektóre rzeczy, a guziki moż-
na nawlec na sznurek - będą korale dla lalki.

Rodzic przygotowuje w kuchni sypkie pro-
dukty - ryż, kasze, przyprawy niemielone np. 
kminek, pieprz. Razem z dzieckiem szkicują 
- figury geometryczne albo dowolny obraz.
Smarują kolejne jego elementy klejem i dziec-
ko bez użycia łyżki, palcami sypie różne rzeczy 
w odpowiednie miejsca, przy okazji licząc pro-
dukty policzalne, sprawdzając ile garści ryżu 
zmieści się na trójkącie, albo ile kaszy nasypie 
na narysowany staw czy górkę. Powstaje nie-
zwykła kulinarna kompozycja, którą można 
powiesić w kuchni.

Rodzic przygotowuje w ukryciu różne tajem-
nicze owoce i warzywa, zawiązuje dziecku oczy 
i daje do powąchania i spróbowania. Ile udało się 
rozpoznać przy pomocy węchu? Ile po spróbo-
waniu? Wspólnie liczą których było więcej, ile 
wszystkich razem.

Rodzic przygotowuje klej, nożyczki, taśmę 
klejącą, tasiemki itp. oraz asortyment kosmicz-
nego sklepu: sztućce, talerze, tacki jednorazo-
we, słomki, papier kolorowy. Dziecko-klient 
robi zakupy (walutą mogą być wykałaczki albo 
zapałki, guziki, fasolki) i zakupionych rzeczy 
używa, by zrobić pojazd kosmiczny. Rodzeń-
stwo może zrobić dwa pojazdy, albo kosmitów. 
Czyj jest większy? Ilu produktów użyto do zro-
bienia każdego z nich? A może któryś ruszy na 
podbój Kosmosu?

Agnieszka Gil

„Panoramiczna” 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

Wygląd, zachowanie, głos, sposób bycia, mimika twarzy... – Te i wiele innych elementów 
składa się na coś, co potocznie nazywamy pierwszym wrażeniem. To ono właśnie jest jednym 
z najsilniejszych czynników wpływających na nasz odbiór drugiej osoby.

„To coś”„To coś”
czyli pierwsze wrażenieczyli pierwsze wrażenie

feromony.pl

Przyjmuje się, że pierwsze wra-
żenie trwa od 4 do 6 sekund. W tym 
krótkim czasie oceniamy drugą oso-
bę i „szufladkujemy” ją, przypinając 
odpowiednie etykiety. Pogłębione 
pierwsze wrażenie trwa około 4 minu-
ty. W ich trakcie, na nasz temat formu-
łowanych jest nawet 90% opinii, które 
rzutują na to, jak zostaniemy ocenieni 
i jak będziemy odbierani. Taką „wyro-
bioną” opinię nie łatwo jest zmienić, 
szczególnie, jeśli dotyczy ona nie tyl-
ko życia zawodowego, ale i osobistego.

Wpływać na podświadomość

Pierwsze wrażenie budujemy 
głównie na podstawie sygnałów wzro-
kowych. Stąd między innymi określe-
nie „zakochałam się od pierwszego 
spojrzenia”. Decyduje o nim głównie 
wygląd, czyli uroda, ubiór, sposób 
poruszania się... Każdy z nas ulega, 
w mniejszym lub większym stopniu 
pierwszemu wrażeniu w kontakcie 
z innymi ludźmi i dlatego tak ważne 
jest, aby być świadomym jego zna-
czenia. Tylko doceniając ogromny 
wpływ pierwszego wrażenia na nasze 
przyszłe relacje, możemy sami decydo-
wać o tym, jak odbierać nas będą inni. 

Co więc sprawia, że ktoś robi na 
nas dobre wrażenie? Badania prze-
prowadzone w 1986 roku przez ame-
rykańskich naukowców pokazują, że 
naturalnie wydzielane przez organizm 
feromony przekazują otoczeniu pozy-
tywne informacje o nas, przyciągają 
płeć przeciwną, wreszcie stymulu-
ją reakcje seksualne innych osób. 
W jaki sposób związki te pomagają 
wywołać dobre pierwsze wrażenie? 
Otóż dzięki ich działaniu na podświa-
domość. Ostateczną decyzję o tym, 
jak zostaniemy odebrani, podejmuje 
bowiem podświadomość drugiej oso-
by. Wydzielane przez nas feromony, 
stymulując narząd nosowo-lemieszo-
wy odbiorcy, kierują impulsy bezpo-
średnio do podwzgórza jego mózgu, 

które z kolei jest odpowiedzialne za 
bezwarunkowe, instynktowne reakcje 
ludzkie. Ich działanie odbywa się więc 
bez udziału umysłu świadomego. 

W sytuacjach, kiedy ważne jest 
wywarcie dobrego pierwszego wraże-
nia, to feromony właśnie, obok wyglą-
du zewnętrznego, osobowości i tego, 
co uda nam się powiedzieć przez te 
kilka minut, przyciągają uwagę part-
nera i zatrzymują emocje, jakie w nim 
wzbudzimy.

Atrakcyjni mają łatwiej

Jeśli chcemy wytworzyć u drugiej 
osoby pozytywny obraz siebie, naj-
lepiej wprawmy ją w dobry nastrój. 
Skupmy się na tych elementach, któ-
re sami uważamy za ciekawe i wy-
pracujmy swój idealny wizerunek. 
Ludzie mają skłonność lepiej oceniać 
osoby atrakcyjne, dobrze ubrane i za-

dbane. Znacznie rzadziej podejrzewa 
się je o kłamstwo, wzbudzają większe 
zaufanie, darzymy je większą sym-
patią. Pamiętajmy o tym w trakcie 
przygotowań do pierwszego spotka-
nia. Jednocześnie nie zapominajmy, 
że pierwsze wrażenie bywa mylące 
i może prowadzić do nieporozumień. 
O tym, czy dany człowiek jest aro-
gancki, czy tylko nieśmiały można 
stwierdzić wyłącznie na podstawie 
bliższej znajomości. 

Sami przyczyniamy się do kształ-
towania opinii na swój temat. Ważne, 
aby być tego świadomym, bo dzięki 
tej wiedzy możemy udoskonalać nasz 
wizerunek w oczach innych. Feromo-
ny to narzędzie, dzięki któremu może-
my wpływać na ten obraz, co da nam 
ewidentną przewagę w kontaktach 
osobistych, zarówno w sferze zawo-
dowej, jak i prywatnej.
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ODJAZD 10.00 10.03 10.05 10.10 10.27 10.30 

    11.30 11.33 11.35 11.40 11.57 12.00 
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ODJAZD 17.00 17.03 17.15 17.20 17.27 17.30 

    18.30 18.33 18.45 18.50 18.57 19.00 
 Bilety do nabycia u konduktora lub kierowcy 

 Obowiązują bilety jak na Linii Samorządowej. 

 Linia funkcjonuje w soboty i niedziele od 06.07 do 01.09.2013r. 
W Trzebieży jedzie ul. Dworcową. 

Wszystkie przystanki na trasie linii są przystankami na żądanie 

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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