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Wakacje
Wszystkim czytelnikom życzymy PIĘKNEJ pogody 
ORAZ udanego URLOPOWEGO wypoczynku!

redakcja Wieści Polickich
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KULTURA KULTURA

POKAŻ ŻE KOCHASZ…
28 czerwca na deskach polickiego MOKu w wypełnionej po brzegi Sali widowiskowej 
zaprezentowany został spektakl FATHER0 w wykonaniu grupy artystycznej ArtCrew działającej 
przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz grupy tanecznej SMILE 
z Solecznik na Litwie. 

Młodzież z Polski i Litwy zachwyciła

Tuż po zakończonych obcho-
dach Dnia Ojca młodzież zaprosiła 
na spektakl z narracyjnym przekazem 
o problemie relacji z ojcem. Opowia-
dali w nim o osobistych  doświadcze-
niach i marzeniach związanych z oj-
costwem. Temat ten jest uniwersalny 
– bez względu na to w jaki kraju się 
urodziłeś i gdzie mieszkasz postać 
ojca i jego postawa ma wielkie zna-
czenie w życiu każdego człowieka. 

Spektakl zawierał elementy teatru, 
tańca nowoczesnego oraz muzyki 
wykonywanej na żywo.

Spektakl „FATHERO” jest trzecim (po 
„rozMOWach” i „Mateyce”) spekta-
klem grupy ArtCrew działającej przy 
młodzieżowej placówce resocjaliza-
cyjnej – MOW w Trzebieży. Prezen-
towany był w międzynarodowej ob-
sadzie, z udziałem grupy tanecznej 
„Smile” z  Litwy. Prezentację spektaklu 
poprzedził krótki pokaz tańca w wy-
konaniu gości z Litwy. Wśród publicz-
ności znaleźli się uczniowie polickich 
gimnazjów, wychowankowie ośrod-
ków wychowawczych z Trzebieży 
i Szczecina, nauczyciele, rodziny wy-
stępującej młodzieży, przedstawiciele 
lokalnego samorządu oraz środowisk 
naukowych. Wychodzący ze spekta-
klu opowiadali iż spektakl zachwycił 
swoją autentycznością, profesjonali-
zmem i innowacyjną formą. Dr Hubert 
Kupiec, nauczyciel akademicki i opie-
kun Koła Naukowego Resocjalizacji 
z Uniwersytetu Szczecińskiego powie-
dział nam, iż jest głęboko poruszony 
efektami zarówno pracy twórczej jak 
i wychowawczej młodzieży. Warto, by 
spektakl ten obejrzało jak najwięcej 
naszych gimnazjalistów – dodał.

Prezentacja spektaklu była podsumo-
waniem wspólnej pracy artystycznej 
grup z Trzebieży i Solecznik zrealizo-
wanej podczas projektu wspartego 
przez Funduszu Polsko – Litewskiej 
Wymiany Młodzieży. 

Red.
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IMPREZY IMPREZY

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Obchody Nocy Świętojańskiej są od pięciu lat ciekawym wydarzeniem na trzebieskiej plaży - 
alternatywnym, artystycznym przyciągającym duże grono odbiorców.

Relacja
Tegoroczny program arty-

styczny rozpoczął się na plaży 
w okolicy godziny 20-stej wy-
stępem grupy z polickiego 
MOK-u- Teatr Elipsa. Młodzież 
zaprezentowała intrygujący 
spektakl przygotowany spe-
cjalnie na ten jeden wieczór.  
To właśnie pokazem teatralnym 
rozpoczął się ten magiczny 
wieczór. 

Punktem łączącym coroczne 
obchody Nocy Świętojańskiej 
organizowanej przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Policach, jest 
wspólne plecenie wianków, które 
pięknie zdobią głowy wszystkich 
zainteresowanych. Chętnych do 
plecenia wianków i w tym roku 
nie brakowało. W działanie włą-
czyły się całe rodziny i efekt prac 
był, trzeba przyznać, imponujący. 
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IMPREZY IMPREZY

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Relacja

Przy blasku rozstawio-
nych wzdłuż brzegu pochodni 
i zachodzącego słońca, roz-
brzmiewały ludowe historyjki, 
anegdoty, które połączone były 
z odgrywanymi scenkami, ta-
necznymi etiudami. Motywem 
przewodnim widowiska były 
czary i dawne obrzędy. Wido-
wisko zakończyło się puszcze-
niem wianków na wody Zalewu 
Szczecińskiego, które dryfowa-
ły i towarzyszyły nam do końca 
imprezy.
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IMPREZY IMPREZY

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Relacja

Na piaszczystą scenę wkroczy-
li muzycy z grupy warsztatowej 
Leszka Wiszniewskiego. Pełni 
energii i entuzjazmu bębnia-
rze zachęcali do zabawy przy 
dźwiękach bębnów afrykań-
skich. Miłośnicy gry na bębnach 
nie szczędzili sił przekazując tym 
samym publiczności duże dawki 
pozytywnej energii. 

DO muzyków dołączył ze-
spół AfriqueSoque, dzięki cze-
mu na Trzebieskiej plaży było 
egzotycznie jak nigdy dotąd. Ze-
spół zaprezentował tradycyjne 
rytmy grane na bębnach djembe 
i dundun pochodzących z tere-
nów krajów takich jak Gwinea, 
Mali czy Sierra Leone. Muzykom 
towarzyszyła gwinejska woka-
listkaM’mharrySylla śpiewająca 
w językach susu i malinke. 

W trakcie koncertu mogliśmy 
także zobaczyć rdzenne tańce 
typowe dla tego regionu wyko-
nywane przez urocze tancerki. 
Zespół odziany był w tradycyjne 
stroje, zaś całość komponowała 
się w spójne w swej stylistyce wi-
dowisko. A i znaleźli się odważ-
ni, którzy zechcieli potańczyć na 
piasku do energicznych rytmów 
bębnów. 

Zwieńczeniem artystycz-
nych popisów było widowisko 
Teatru Ognia -Kompania Ma-
rzeń. Tu znowu usłyszeliśmy 
utwory nawiązujące do staro-
polskich obrzędów. Zaś popisy 
z ogniem całkowicie przykuły 
uwagę publiczności- również 
tej najmłodszej. 

Imprezę Noc Świętojańska 
wsparło Nadleśnictwo Trzebież 
oraz Sołtys Trzebieży. 

Aleksandra Słowińska 
MOK Police
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SAMORZĄD LOKALNY SPORTSAMORZĄD LOKALNY

Sprawozdanie z pracy Sprawozdanie z pracy 
burmistrza Policburmistrza Polic

ZA OKRES  23 KWIETNIA DO 21 MAJA 2013 ROKU
na XXXII sesję Rady Miejskiej w Policach

Burmistrz Polic Władysław Diakun

1. 27 maja odbyło się Zwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników Spółki „Zarząd 
Morskiego Portu Police”. Zgromadze-
nie podjęło między innymi uchwałę „w 
sprawie przeznaczenia zysku spółki za 
rok obrotowy 2012”. Zysk netto wyniósł 
1.923.290,68 zł.  Zgodnie z podjętą 
uchwałą – zostanie w całości przezna-
czony do podziału pomiędzy wspólni-
ków jako dywidenda za rok obrotowy 
2012 i wypłacony proporcjonalnie do 
udziałów, to jest 90% dla Zakładów Che-
micznych „Police” S.A. i 10% dla Gminy 
Police. Wypłatę dywidendy ustalono na 
dzień 01.sierpnia 2013 roku. 

2. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach – z dniem 
pierwszym lipca w całym kraju zacznie 
obowiązywać nowy system gospodar-
ki odpadami komunalnymi. W Gminie 
Police deklaracje o wysokości opłaty i 
wyborze sposobu gromadzenia śmieci 
złożyło 94% zobowiązanych podmio-
tów. Spośród nich - selektywną metodę 
zadeklarowało 96% procent właścicieli 
i zarządców nieruchomości,  a 4% zde-
cydowało się na zbieranie odpadów w 
sposób zmieszany, tym samym godząc 
się na wyższą stawkę opłaty. Spośród 46 
zarządców nieruchomości, ustawowego 
obowiązku złożenia deklaracji nie do-
pełnił jedynie Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Chemik” w Policach. Wobec 
podmiotów, które nie złożyły  deklaracji, 
są prowadzone postępowania, które za-
kończą się wystawieniem decyzji. 

3. W ramach wdrażania znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach – w naszej gminie został prze-
prowadzony przetarg nieograniczony na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych. Do przetargu zgłosił się jeden 
oferent: Przedsiębiorstwo Użyteczności 
Publicznej ”TRANS-NET” S.A. z siedzibą 
w Policach z ceną ofertową 8.573.882,85 
zł brutto. Oferta została przyjęta. Do koń-
ca czerwca firma Trans-Net przekaże wła-
ścicielom nieruchomości pojemniki na 
odpady zmieszane i worki na trzy frakcje 
odpadów, zbieranych selektywnie, a na 
stronie internetowej firmy i Urzędu Miej-
skiego zostanie zamieszczony harmono-
gram odbioru odpadów na terenie całej 

gminy. Chcę podkreślić, że Gmina Poli-
ce realizuje kolejno wszystkie ustawowe 
wymogi, dotyczące nowego systemu 
gospodarowania odpadami. Powszech-
nie wiadomo, że znowelizowana ustawa 
nie jest doskonała, a dla samorządów 
jest wyjątkowo trudna. Robimy wszystko, 
aby jej wdrożenie było jak najmniej do-
tkliwe dla mieszkańców. Monitorujemy 
sytuację i będziemy na bieżąco wycią-
gać wnioski oraz reagować, jeśli zajdzie 
taka potrzeba.  

4. 20 czerwca zostało uroczyście otwarte 
boisko sportowe przy Gimnazjum nr 3 
w Policach. Obiekt został przebudo-
wany, a w ramach zadania wykonano:  
- boisko do piłki nożnej 
- boisko do siatkówki
- boisko do koszykówki
- bieżnię okrężną wokół zespołu boisk
- miejsce do skoku w dal
- miejsce rekreacji z ławkami oraz stołem 
do tenisa stołowego 
- zagospodarowanie terenu. 

Realizację robót budowlanych rozpoczę-
to we wrześniu 2012 roku,  a zakończono 
w czerwcu 2013 roku.  Roboty realizowa-
ne były przez firmę PRESTIG Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie, a zakończone 

zostały przez firmę PRESTIG w upadło-
ści likwidacyjnej. Koszt przedsięwzięcia:  
990 000 zł. Inwestycja została w całości 
sfinansowana z budżetu Gminy. 
5. W dniu 31 maja odbyła się uro-
czystość odsłonięcia tablic i poświęcenia 
ronda Księdza Arcybiskupa Kazimierza 
Majdańskiego w Policach. Przypomnę, 
że jest to rondo u zbiegu ulic Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Stefana Rowec-
kiego. Nazwę otrzymało decyzją Wyso-
kiej Rady z dnia 23 kwietnia 2013 roku. 
Uroczystość uświetnił swoją obecnością 
Jego Ekscelencja, Metropolita Szczeciń-
sko-Kamieński Ksiądz Arcybiskup An-
drzej Dzięga, który przyjął zaproszenie 
i prośbę proboszcza parafii p.w. św. Ka-
zimierza Królewicza w Policach, księdza 
kanonika Waldemara Gasztkowskiego, 
oraz moją, o poprowadzenie uroczystej 
Mszy Świętej w intencji mieszkańców. 
Serdecznie dziękuję Księdzu Arcybi-
skupowi oraz pocztom sztandarowym, 
zaproszonym gościom, Wysokiej Ra-
dzie, mieszkańcom  i wszystkim innym 
osobom, które uczestniczyły w tym 
historycznym dla naszego miasta wy-
darzeniu. Dziękuję też Księdzu Kanoni-
kowi Waldemarowi Gasztkowskiemu za 
wspaniałą współpracę w przygotowaniu 
uroczystości. 

6. Na dzisiejszą sesję został przygoto-
wany projekt uchwały w sprawie nada-
nia nazwy drugiemu rondu w Policach 
– u zbiegu ulic Piłsudskiego, Siedleckiej 
i Grzybowej. W szczegółach zostanie to 
przedstawione podczas czytania pro-
jektu uchwały, ale chciałbym wyprze-
dzająco podkreślić, że przedkładam ten 
projekt na wniosek ludzi, którym zależy 
na uhonorowaniu pierwszych mieszkań-
ców powojennych Polic. Tym samym 
mam przyjemność powitać na sali obrad 
pana Stefana Marszałka oraz reprezen-
tację pionierów Ziemi Polickiej. Dziękuję 
Państwu za przybycie, a Wysoką Radę 
uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały. 

7. Informacja o przetargach: 
-  Został ogłoszony przetarg na udziele-
nie i obsługę bankowego kredytu złoto-
wego na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy Police. Termin składania 
ofert: do 26 czerwca 2013. 
- Został rozstrzygnięty przetarg nieogra-
niczony na zadanie: „Termomoderniza-
cja wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych w obszarze Stare Miasto Police, 
w podziale na dwie części”. Dla części 
pierwszej, dotyczącej budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 87, jako najkorzystniej-
szą wybrano ofertę PPHU „FEST” Robert 
Szmigiel z siedzibą w Szczecinie, z ceną 
ofertową 149.186,37 zł brutto. Dla części 
drugiej, dotyczącej budynku przy ul. Woj-
ska Polskiego 97, wybrano jako najko-
rzystniejszą ofertę  firmy „GK- BUD” Kon-
rad Grabiński z siedzibą w Szczecinie, 
z ceną ofertową brutto: 99.566,01 zł termin 
wykonania inwestycji - do 20.09.2013r

8. Na zaproszenie burmistrza Nowego 
Rozdołu na Ukrainie, pana Wolodymy-
ra Tuza, uczestniczyłem wraz z panem 
przewodniczącym Rady Miejskiej, Wi-
toldem Królem, moim zastępcą Pawłem 
Mirowskim, przedstawicielami miasta 
Pasewalk, przedstawicielami instytucji 
i środowiska biznesowego Gminy Poli-
ce oraz polickiego koła Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska, w obchodach 60-
lecia miasta Nowy Rozdół. Uroczystości 
odbyły się w dniach 26 i 27 maja. 
Z okazji jubileuszu – złożyliśmy miesz-
kańcom tego miasta pozdrowienia z Po-
lic oraz gratulacje i życzenia. Burmistrz 
Wolodymyr Tuz przekazuje Wysokiej 
Radzie oraz wszystkim mieszkańcom 
Gminy Police najlepsze życzenia i po-
dziękowania za wizytę przedstawicieli na-
szej gminy. Dla Polic – Pasewalk i Nowy 
Rozdół to miasta partnerskie. Podobna 
umowa łączy Pasewalk i Nowy Rozdół. 
Owocuje to możliwością nawiązywania 
kontaktów, a przez to -  lepszego po-
znania sąsiedniego kraju, jego kultury, 
obyczajowości i potrzeb. W przypadku 
Polic i Nowego Rozdołu główny nacisk w 
zakresie współpracy kładziemy obecnie 
na wymianę młodzieży. 

9. W dniach 1 i 2 czerwca odbyły się Dni 
Polic-Dni Chemika. Jak zawsze – z okazji 
święta naszej gminy było wiele atrakcji dla 
dzieci – zwłaszcza z okazji Dnia Dziecka, 
oraz dla młodzieży i dorosłych. Składam 
serdeczne podziękowania panu Preze-
sowi Zakładów Chemicznych „Police” 
SA Krzysztofowi Jałosińskiemu za  finan-
sowe wsparcie. Dziękuję również pani 
Annie Ryl – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Policach oraz wszystkim in-
nym osobom, które były zaangażowane 
w przygotowanie tego wydarzenia. Sło-
wa uznania należą się także uczestni-
kom: mimo złej pogody publiczność 
policka jak zawsze dopisała. Mieszkańcy 
wraz ze swymi gośćmi pojawili się licznie, 
bawili się bardzo dobrze i z dużą kulturą.   

10. 20 czerwca wraz z panem przewod-
niczącym Witoldem Królem uczestni-
czyłem w obchodach jubileuszowych 
50-lecia Oddziału Regionalnego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Policach. Członkom związ-
ku złożyliśmy podziękowania, gratulacje 
i najlepsze życzenia w imieniu wszystkich 
mieszkańców Gminy Police, na rzecz któ-
rych Związek się angażuje. Uroczystość 
odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach. Została zorganizowana przy 
wsparciu Gminy Police.

11. W dniu 8 czerwca przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego, instytucji gminnych 
i Rady Miejskiej w Policach reprezento-
wali naszą gminę podczas zawodów na 
Smoczej Łodzi w Ueckermunde.  Od-
były się w ramach dorocznego festynu 
i targów o charakterze żeglarskim. Była 
to okazja do zaprezentowania się przed 
niemiecką publicznością zespołów 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. 
Podczas imprezy odbyły się też zawody 
sportowe dla dzieci i młodzieży. Wzięli w 
nich udział  młodzi sportowcy z naszej 
gminy. Wszystkim osobom, reprezentu-
jącym gminę Police, serdecznie dziękuję 
za udział i poświęcony czas. 

12. 15 czerwca uczestniczyłem 
w Polsko-Niemieckim Rajdzie Rowe-
rowym, organizowanym przez miasto 
Pasewalk. Rajd odbył się w ramach  szó-
stej edycji Pasewalskiego Dnia Roweru.  
Polska grupa liczyła ponad 50 osób. Byli 
w niej między innymi pracownicy samo-
rządowi gminy Police i rowerzyści z po-
lickiego Klubu Cyklistów Sama-Rama. 
Ze strony niemieckiej było około 70-cioro 
uczestników. Trasa liczyła 52 kilometry. 
Impreza jest organizowana w ramach 
promocji zdrowego stylu życia, integracji 
polsko-niemieckiej i edukacji ekologicz-
nej. Wszystkim, którzy zdecydowali się 
na wysiłek, serdecznie dziękuję.   

13. W dniach 22 i 23 czerwca odbył się 
polsko-niemiecki festyn Czas na Trze-

bież. Jest to doroczna  impreza, której 
celem jest promocja największej, tury-
stycznej atrakcji gminy Police: miejsco-
wości Trzebież i Zalewu Szczecińskie-
go. Impreza współfinansowana jest ze 
środków z Unii Europejskiej w ramach 
programu INTERREG IV A Euroregionu 
Pomerania.  Tradycyjnie – zostały  zor-
ganizowane stosika wystawców z Polski 
i Niemiec,  odbył się Turniej Miast Police-
Pasewalk, na scenie zaprezentowali się 
lokalni artyści, a na plaży odbył się kon-
kurs poszukiwacze skarbów. Imprezę 
zorganizował Urząd Miejski w Policach. 
Pracownikom – dziękuję za jej przygo-
towanie, a wszystkim uczestnikom – za 
włączenie się do wspólnej zabawy. 

14. Wyniki sprawdzianów uczniów szkół 
podstawowych w gminie Police: 
a) wynik uzyskany przez uczniów z Gmi-
ny Police to  24,00 punkty,  średni wynik 
w kraju to 24,03 punkta, 
b) w Gminie Police najlepsze wyniki uzy-
skali uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Pilchowie: 28,18 pkt., Szkole Podstawo-
wej w  Niekłończycy: 27,00 pkt. i  Szkole 
Podstawowej nr 3 w Policach: 26,71 pkt. 
Wyniki egzaminów otrzymali również 
uczniowie szkół gimnazjalnych. W naszej 
gminie najwyższe wyniki uzyskali:
- j. polski: uczniowie Gimnazjum nr 1,  63, 
96%, (średnia w Polsce to 62,00 %)
- historia: uczniowie Gimnazjum w Trze-
bieży,  61,43 % ( średnia w Polsce to 58 %)
- matematyka: uczniowie Gimnazjum nr 
1,  50,58 %, (średnia w Polsce to 48 %)
- przyroda: uczniowie Gimnazjum nr 2, 
59,73 %, (średnia w Polsce to 59 %)
- j. angielski: uczniowie Gimnazjum nr 2,  
71,12 %, (średnia w Polsce to 63 %)
- j. niemiecki: uczniowie Gimnazjum w Trze-
bieży, 66,50 %, (średnia w Polsce to 58 %)

Dokładna analiza wyników sprawdzia-
nów i egzaminów zostanie przedstawio-
na Wysokiej Radzie na sesji październi-
kowej.

15. Wczoraj, to jest 24 czerwca, w Klubie 
Nauczyciela miała miejsce uroczystość 
wręczenia nagród laureatom Konkur-
sów Przedmiotowych – uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W szko-
łach podstawowych nagrody otrzymało 
pięcioro uczniów, w gimnazjach – dwa-
dzieścioro. Wszystkim – serdecznie gra-
tuluję. 

16. Dziś o godzinie 13.00, również 
w Klubie nauczyciela, odbędzie się za-
kończenie sportowego roku szkolnego. 
Państwo Radni otrzymali zaproszenia, 
tym nie mniej – jeszcze raz serdecznie 
zapraszam do udziału w tej uroczystości. 

17. Ponieważ dziś odbywa się ostatnia 
sesja przed wakacjami – zatem życzę 
udanych wakacji Paniom i Panom Rad-
nym oraz zaproszonym gościom. 
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PEGAZ POLICKI INFORMACJE
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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 
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Historia 
polickiego herbu

Herb jest jednym ze znaków miasta, powiatu, województwa. W skondensowany sposób 
poprzez znaki heraldyczne oddaje istotę i specyfikę regionu, jego historię. 

Pasje Jana Matury

Jak twierdzą historycy pierwszym 
herbem Polic była biała głowa gryfa, 
pod którą umieszczono skrzyżowa-
ne, dwie stylizowane gałązki chmielu, 
gdyż Police po uzyskaniu praw miej-
skich w 1260 roku słynęły przez wie-
ki z uprawy dobrej jakości chmielu. 

Po utracie autonomii i przypisaniu 
w 1321 roku Polic Szczecinowi, mia-
sto przez wieki posługiwało się her-
bem szczecińskim. Przedstawia on 
czerwoną głowę gryfa zwieńczoną 
stylizowaną złotą koroną. Gryf miał 
złoty dziób i widniał na niebieskim tle.

Tak było do początku lat 90. do 
czasu wielkich przeobrażeń społecz-
no - politycznych, kiedy to ludzie 
zaczęli powoli zwracać uwagę na re-
gionalizm, tradycję i przeszłość swe-
go miasta i regionu. Ustawa o samo-
rządzie terytorialnym z 8 marca 1990 
roku przyznała gminom prawo do 
ustalania własnych herbów i innych 
znaków miasta lub regionu. W 1991 
roku z inicjatywy Gazety Polickiej 
rozpisano konkurs na nowy, własny, 
autonomiczny herb Polic. Po pewnym 
czasie z kilku propozycji w październi-
ku 1991 roku wybrano projekt autor-
stwa jednego z mieszkańców miasta. 
Herb przedstawiał sylwetę gryfa dzier-
żącego w szponach kartusz herbowy 
podzielony na skośne pola. W gór-
nym, na zielonym tle widniały trzy sty-
lizowane drzewa iglaste. U dołu uka-
zano kolbę chemiczną z niewiadomą 
mocno bąbelkującą cieczą, podczas 
nieznanego procesu chemicznego. 
Na dole herbu zamieszczono napis 
z nazwą miasta.

Nowy herb szybko stał się obiek-
tem zainteresowania miłośników mia-
sta, plastyków, ludzi znających co nie-
co zasady heraldyczne. Szczególnie 
krytyczne było grono plastyków za-
kładów chemicznych pod przewod-
nictwem Krzysztofa Toboły. Ten ostat-
ni na łamach miejskiej gazety dawał 
często wyrazy niezadowolenia z faktu 
użytkowania niewłaściwego herbu 

przez miasto. Sprawa stała się na tyle 
głośna, że zainteresowała włodarzy 
miasta do zajęcia się problemem.

Ze sprawą zwrócono się do znaw-
ców tematu, Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego- z Oddziałem w Lu-
blinie, który ustanowiony dotąd herb 
poddał surowej krytyce. Stwierdzono 
wiele nieprawidłowości sprzecznych 
z zasadami heraldycznymi. Najważ-
niejsze z nich, to umieszczenie zbyt 
wielu przedmiotów heraldycznych, 
złych znaków heraldycznych: trzech 
drzew, kolby chemicznej, użycie 
niewłaściwych barw: granatowego. 
Obszerną ekspertyzę przedstawiła 

rajcom miejskim Aleksandra Jawor-
ska z PTH. Biorąc pod uwagę błędy 
zlecono wykonanie projektu nowe-
go herbu Dariuszowi Dessauerowi, 
który uzyskał akceptację projektu 
przez PTH.

18 marca 1994 roku na sesji Rady 
Gminy radni przyjęli uchwałę o stoso-
waniu nowego poprawnego już herbu 
Polic. Przedstawia on czerwoną gło-
wę gryfa na srebrnym tle. Głowę gry-
fa pokrywa złota korona. Dziób gryfa 
jest złoty, język czerwony. Taki herb 
używany jest przez Police do dziś 
i stanowi jego symbol.

Jan Matura

pierwszy herb Polic

aktualny herb Polic

Handel w grodzie 
mścięcińskim

O randze ośrodków grodowych, w czasach późniejszych miastach, świadczyła także umiejęt-
ność prowadzenia handlu, sprzedaży i kupna towarów niezbędnych do życia mieszkańców, ale 
także przedmiotów cennych, tzw. zbytków: ozdób, biżuterii, ozdobnych naczyń metalowych.

Pasje Jana Matury

Gród słowiański w Mścięcinie 
w odnalezionych przez archeologów 
znaleziskach, pozostawił po sobie 
wiele przedmiotów zbytku. Należy do 
nich nabyte zapewne w drodze im-
portu paciorek z krwawnika, srebrna 
monetka z dalekiej Saksonii zwana 
przez archeologów „Otto i Adelajda” 
(fot.1), mnogi zestaw pozostałych 
monet, ozdób srebrnych, kabłączków 
skroniowych (fot.2), wczesnośrednio-
wiecznej ozdoby noszonej przez ko-
biety na skroni na opasce skórzanej 
lub płóciennej. Odnaleziono też pa-
ciorki wykonywane zwykle ze szkła 
lub bursztynu. Datowane są one na 
około 1100 r. na czas  schyłku funk-
cjonowania grodu.

Rozwijający się o kilkanaście ki-
lometrów na południe Szczecin był 
jednym z najważniejszych ośrodków 
handlowych obok Wolina i Kołobrze-
gu. Do grodu drogą wodną dociera-
ły towary z Czech i Śląska. Szczecin 
miał też swoje drogi lokalne, którymi 
docierano do ośrodków nadmor-
skich. W średniowieczu ważną rolę 
odgrywał szlak handlowy ze Szcze-
cina do Wołogoszczy i innych ośrod-
ków zlokalizowanych u ujścia Piany 
(mapka). Szlak przebiegał w pobli-
żu Mścięcina stąd kupcy po drodze 
w jednym i drugim kierunku odwie-
dzali gród ze swymi towarami. Dalej 
biegł w kierunku Wkryujścia - Uecker-
münde, Nakła - Anklam, Wołogoszczy 
- Wolgast, Uznamu - Usedom. Według 
historyków rola handlu w rozwoju 
mścięcińskiego grodu była znaczna. 
Sprzedając swe towary, w większo-
ści przedmioty użytku codziennego, 
mogli na miejscu bez udawania się 
do Szczecina kupić produkty, jakich 
w grodzie nie wykonywano. Majęt-
niejsi mieszkańcy osady kupowali 
cenniejsze towary świadczące o ich 
zamożności.

Najwięcej skarbów, zabytków ru-
chomych pochodzących z handlu 
odkryli archeolodzy niemieccy. Pisze 

o tym Otto Kunkel w swym sprawoz-
daniu badań „Forschungsberichte 
Urgeschichte” w Baltische Studien 
w 1939 roku.

Środkiem płatniczym, wymiennym 
we wczesnym średniowieczu były 
głównie towary. Handlowano futrami, 
skórami, drewnem, smołą, miodem, 
rybami, produktami rolnymi, wyroba-
mi rzemieślniczymi, bursztynem. We 

Ryciny zaczerpnięte z:

Ryszard Rogosz, Grodzisko słowiańskie wczesnośredniowieczne 
w Szczecinie - Mścięcinie, Warszawa 1974
A.Gardawski, J.Gąssowski, Z. Rajewski, Archeologia i pradzieje Polski, 
Warszawa 1957

wczesnym średniowieczu rodzima 
moneta jako środek płatniczy pojawi-
ła się pod koniec X wieku. Wcześniej 
w handlu używano monety arabskie. 
Płacono także srebrem. Bywało, że 
srebrne monety, ozdoby  cięto na ka-
wałki. Płacono także kawałkami sre-
bra. Oznacza to, że miernikiem war-
tości takich ułamków była ich waga. 
Stosowano do tego przenośne wagi 
i odważniki.

Jan Matura

Otto i Adelajda

prace archeologiczne
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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
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Matematyka i zmysły – część VIII
Nie-liczenie i objętość

Dzieci lubią uczestniczyć w zabawach ma-
tematycznych, podczas których daje się liczyć 
różne przedmioty, ale równie chętnie zajmują 
się substancjami, które nie są policzalne. Jak 
w inny sposób można sprawdzić ich właści-
wości? Eksperymentując z objętością. Pod-
czas zabaw, których przykłady podam poniżej, 
dziecko uczy się obserwować i określać ilość 
nie tylko w sztukach, ale w objętości. Przy 
okazji ćwiczy zmysł dotyku, ćwiczy wyobraź-
nię, rozwija precyzję wykonywania czynności 
manualnych. Niektóre zabawy pozwalają tak-
że na przekonanie się, że to, co widać, nie za-
wsze jest dokładnie tym, co istnieje. Oto kilka 
zabaw konsystencją, kolorem, kształtem:

Zabawy z zimnem
Przygotowujemy galaretki w dwóch róż-

nych kolorach, dodając mniej wody niż jest w 
przepisie. Jedną z nich, przy pomocy dziecka, 
wlewamy do większej miski, drugą do kilku 
mniejszych pojemników (po jogurtach, ser-
kach, do foremek o różnych kształtach). Po 
włożeniu do lodówki galaretka tężeje. Gdy ją 
wyjmiemy, nie jest płynna, ale i nie twarda jak 
drewno. Czy uda się powycinać jakieś kształty 
z galaretki przy pomocy plastikowego noża? 
Galaretki w jakim kolorze jest więcej? A może 
tyle samo?

Do balonu wlewamy szklankę wody. 
Wkładamy go do zamrażalnika, a po paru 
godzinach (lub następnego dnia) sprawdza-
my, co stało się z wodą. Balon można włożyć  
do ciepłej wody – co teraz dzieje się z wodą 
z jego wnętrza?

Znikające granulki
Przygotowujemy szklankę lub słoik, do któ-

rego wlewamy ok. 150 ml ciepłej wody. Da-
jemy łyczek dziecku – woda nie ma smaku, 
jest przezroczysta. Wysypujemy na spodeczek 
2 łyżki herbaty granulowanej rozpuszczalnej. 
Dziecko dotyka granulek, próbuje je sproszko-
wać, sprawdza ich smak. Przesypuje granulki 
do wody. Granulki znikły, a co się stało z kolo-
rem wody? Jak smakuje? Czy te granulki nadal 
są w szklance?

Różne postacie soli
Potrzebne: miseczka z solą, dwa małe i jedno 

duże opakowanie po jogurcie, mała butelka po 
wodzie mineralnej, lejek, patyczek, nić, tacka. 
Do małych opakowań wsypujemy taką samą 
ilość soli. Dziecko przesypuje z jednego z nich 
do dużego, z drugiego, przez lejek, do butelki. 
Sprawdzamy, gdzie soli jest „więcej”. Z po-
wrotem przesypujemy do małych pojemników 
– czy jest jej tyle samo w obu?

Rozsypujemy sól na tacce, mama uklepuje ją 
na równo, dziecko rysuje palcem, tworzy wzo-
ry, przesypuje z miejsca na miejsce.

Do dużego pojemnika po jogurcie wlewamy 
wodę – ok. 1/2-1/3 wysokości. Dziecko wsypu-
je sól do wody i miesza, do czasu, aż ta przesta-
je się rozpuszczać. Patyk z zawiązaną pośrodku 
nitką opieramy o brzegi pojemnika i cierpliwie 
czekamy, aż woda odparuje, a na nitce pojawią 
się kryształki. Jak zmieniła się sól? Czy nadal 
jest sypka? Jej drobiny są większe, czy mniej-
sze od tych, które sypaliśmy do wody? A co się 
stało z wodą?

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
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PROGRAM III FESTIWALU „TEK”Idą wakacje

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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