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W numerze:
Czar PGR-u

Dotarliście kiedykolwiek do 
Grzepnicy? To nieduża wieś 
puszczańska między Sławo-
szewem a Dobrą. Rozpostarta 
na skraju Puszczy Wkrzańskiej 
zachęca do odwiedzenia jej 
i kontrastów jakie prezentuje. 
Łatwo tu dojechać od Barto-
szewa przez Sławoszewo i na 
choćby godzinę pozostać.

więcej str. 4

Trzebieskie
Neptunalia

Impreza o blisko 20 - letniej 
tradycji po raz kolejny zachęciła 
publiczność do wspólnej zaba-
wy. Organizatorzy co roku przyj-
mują za cel realizację festynu 
o charakterze rodzinnym, za-
tem coś dobrego dla każdego.

więcej str. 6

Finał Regat Wielkich
Żaglowców - program

więcej str. 12

Lato z Mobilnym NGO

Lato z Mobilnym NGO roz-
poczęliśmy w Gryfinie , byliśmy 
także w Stargardzie, a teraz 
czas na Police!! W trasę rusza-
my już 6 sierpnia, by szkolić, 
prowadzić doradztwo a przede 
wszystkim zachęcić mieszkań-
ców i lokalne organizacje do 
wspólnej pracy i zabawy. Wy-
starczy w dniach 06-08 sierpnia 
odwiedzić nas w SEKTORZE 3 
w Policach ul. Szkolna 2. 

więcej str. 10

Biała do wzięcia
Nie od zaraz

W ostatnim czasie w Policach pojawił się nowy tytuł 
prasowy „Biuletyn Zarządu Powiatu w Policach”. Jego treść 
wzbudziła spore poruszenie, szczególnie w odniesieniu
do tematu Zespołu Szkół. Czasy dla szkoły stały się 
niepewne. Liczna grupa pedagogów uczestniczyła w nie-
jednym posiedzeniu rady powiatu. Starosta nie ukrywa 
problemów związanych z utrzymaniem palcówek oświa-
towych. Porozumienia między szkołą a jednostką prowadzą-
cą, starostwem powiatowym, ciągle nie ma. W tej sytuacji po-
jawienie się biuletynu wywołało falękomentarzy i niepokojów.

TO NIE FAŁSZYWKA

Pierwotnie liczna grupa tych, w któ-
rych ręce wpadł biuletyn,traktowała go 
jak fałszywkę. Nie ma bowiemadresu 
redakcji, telefonu kontaktowego, ani 
nazwiska redaktoranaczelnego, czy-
autorówpublikacji, pozapowszechnie 
dostępnym dokumentem podpisa-
nym przez starostę.  Po sprawdzeniu 
okazało się jednak,że Zarząd Powiatu 
bierze odpowiedzialność za zawartew 
biuletynie treści. Z reguły najlepszą 
reakcją na anonimy jest milczenie. 
W przypadkuGminy nie tym razem.

BURMISTRZ ODPOWIADA

W imieniu Władysława Diaku-
na informacji udzieliła Elżbieta Biś-
asystentka burmistrza. Okazuje się, 
że zaskoczenie było olbrzymie, kiedy 
w gmachu starostwa i innych miej-
scach rozkolportowany został biule-
tyn. ElżbietaBiśmówi,że początkowo 
nie wierzono, aby władze powiatowe 
w taki sposób wypowiadały się na tak 
drażliwy społecznie temat. Niestety,o-
kazało się inaczej. W związku z tym-
burmistrz wystosował odpowiedźwy-
słaną do starostwa.

„Burmistrz WładysławDiakun wy-
raża głębokie zaniepokojenie działa-
niami Starostwa Powiatowego  i infor-
muje, że nie jest prawdą, że Gmina 
Police nie przewiduje przejęcia  pla-
cówki” oraz zdecydowanie demen-
tuje informację, że takie stwierdzenie 
padło podczas rozmów roboczych 
pomiędzy przedstawicielami Powiatu 
Polickiego i Gminy Police. Podczas 
spotkania padło sformułowanie, że 
Gmina Police nie może przejąć Ze-
społu Szkół  od września 2013 roku-
to zasadnicza różnica-komentuje Elż-
bieta Biś.

Ponadto, jak wypowiada się Wła-
dysławDiakun, Gmina Police nie po-
nosi odpowiedzialności za trudną 
sytuację finansową Szkoły i nie jest 
to  zadanie samorządu gminnego. 
Z tego też względu w tegorocznym 
budżecie nie zostały zaplanowane 
żadne środki finansowe na ten cel.  
W dalszej części stanowiska burmistrz 
zapewnia, że poważnie rozważa moż-
liwość przejęcia Szkoły przez Gminę. 
W tym celu w dniu 19 czerwca 2013 r.  
powołał Zespół do przeprowadzenia 
analizy prawno - organizacyjno - eko-
nomicznej w sprawie ewentualnego 
przejęcia Zespołu Szkół im. I. Łuka-
siewicza w Policach. 

Uważamy, że opinia publiczna 
tym samym została wprowadzona 
w błąd- mówi E. Bis.Burmistrz odręb-
nym pismemzwróci się do starostwa 
o dokumenty związane z funkcjono-
waniem szkoły i wszystkich jej części 
składowych. Sprawa przejęcia pla-
cówki jest rozpatrywanatylko jako ca-
łość, bez wyłączania któregokolwiek 
z obiektów. Gmina zapowiadazłoże-
nie zapytania o partycypację Powiatu 
w kosztach utrzymania szkoły - gdyby 
Gmina ją przejęła. 

Andrzej Marek
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HISTORIA HISTORIA

Czar PGR-u
Dotarliście kiedykolwiek do Grzepnicy? To nieduża wieś puszczańska między Sławoszewem 
a Dobrą. Rozpostarta na skraju Puszczy Wkrzańskiej zachęca do odwiedzenia jej i kontrastów 
jakie prezentuje. Łatwo tu dojechać od Bartoszewa przez Sławoszewo i na choćby godzinę 
pozostać.

Police i okolice

W cieniu biskupiej Nysy
Korespondencja z wakacji

W Kępnicy spotkałem się z wielo-
ma ciekawymi i kreatywnymi ludźmi: 
członkiniami Koła Gospodyń Wiej-
skich, sołtysem wsi, członkami Rady 
Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, księdzem proboszczem, dyrekto-
rem szkoły podstawowej. Wykonałem 
mnóstwo zdjęć. Najciekawsze uka-
zują piękno wnętrza kościoła i jego 
cennego wyposażenia. Ech, żeby 
tak nasze kościółki gminne miały ta-
kie wnętrza! Nasze są ubogie pewnie 
i z tego powodu, że w większości do 
końca wojny były ewangelickie. Na 
Ziemi Nyskiej przez stulecia trwało 
Księstwo Nyskie, a biskupi w Nysie 
mimo zawieruchy wojny husyckiej, 
trzydziestoletniej, śląskiej strzegli ka-
tolickiej wiary jak oka w głowie. Zde-
cydowana część kościołów parafii 

Obok zadbanych domów, tak-
że stare, które proszą się o remont. 
We wsi okazały, niszczejący budy-
nek spichlerza i kompleks zabudo-
wań dawnego PGR-u. O jego istnie-
niu świadczy choćby zapis z 1960 r. 
w „Kronice Powiatu Szczecińskiego 
w latach 1945-1961”. Kronika infor-
muje, że w tym roku w powiecie ist-
niało 26 Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, między innymi w Grzepnicy.

Warto wspomnieć, że pierwsze 
Państwowe Gospodarstwa Rolne roz-
poczęły działalność 12.2.1949 r., kilka 
tygodni po wejściu w życie ustawy. 
Wcześniej bo już w 1944 r. rozpoczęto 
reformę rolną, której celem była  likwi-
dacja własności ziemskiej. Do 1948 r.  
przejęto 9,707 nieruchomości o łącz-
nej powierzchni blisko 3,5 mln hek-
tarów. Najwięcej pegeerów powstało 
w Polsce Zachodniej na tak zwanych 

Ziemiach Odzyskanych. W wojewódz-
twach szczecińskim, koszalińskim, 
słupskim, gdańskim i elbląskim, areał 
PGR-ów obejmował ponad 50 procent 
powierzchni wszystkich znajdujących się 
tam użytków rolnych. Szybko okazało 
się, że  gospodarstwa były nieefektywne 
ekonomicznie. Zużycie pasz, nawozów, 
sprzętu i innych materiałów było w nich 
dużo wyższe, a produkcja z jednego 
hektara znacznie niższa niż w gospodar-
stwach indywidualnych. Mimo to pege-
ery były hołubione przez władzę i chętnie 
dotowane z budżetu państwa i funduszu 
ubezpieczeń. Do 1988 r. pochłaniały po-
nad połowę środków przeznaczanych 
na inwestycje w rolnictwie. 

Likwidacja PGR-ów rozpoczęła się 
w 1991 r. W ciągu dwóch następnych lat 
ziemia majątek stały zostały przekazane 
Agencji Rolnej Skarbu Państwa, która roz-
poczęła ich sprzedaż firmom prywatnym.

Jaki los spotkał grzepnicki PGR, widać 
na zdjęciach. Zniszczone budynki gospo-
darcze, parku maszynowego świadczą 
o upadłości zakładu. Inne podobne 
przedsiębiorstwa miały więcej szczęścia 
choćby w Dobrej czy Buku, które przejęła 
osoba cywilna i zakład uratowała.

Tekst i foto Jan Matura

Wakacje trwają w najlepsze i mijają szybko. Już prawie koniec lipca. Jeszcze jeden miesiąc 
i wracamy do obowiązków szkolnych, pracowniczych. W lipcu spędziłem 9 świetnych dni 
w Kępnicy koło Nysy. Spędziłem pracowicie, bowiem zbierałem ostatnie materiały do autorskiej 
książki -monografii mojej rodzinnej wsi, którą mam już prawie napisaną, a której promocja 
odbędzie się w listopadzie tego roku.

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

była katolicka, kościoły prezentowały 
pyszny styl, a dodatkowo jezuici bu-
dowali w Nysie kolegium i kościół tak 
piękne, że wiernym zapierało dech 
w piersiach i trwali przy „swoim” 
Bogu. Świątynie protestanckie z natu-
ry i założenia były surowsze, uboższe 
w wyposażenie.
 

W sierpniu jadę jeszcze raz do 
Kępnicy na Ziemi Nyskiej. Jej histo-
ria jest pasjonująca. Na polach pod 
wsią stacjonowały wojska Husytów, 
szwedzkie, pruskie, austriackie. Kęp-
nica ponosiła koszty i straty związa-
ne z pobytem wojsk. Okoliczne wsie 
były grabione i palone, ale dumna 
Nysa odpierała ataki innowierców 
i armatnie bombardowania kolejnych 
najeźdźców.

Ta książka bardzo mnie inspiruje, 
będzie prezentem dla społeczności, 
z której się wywodzę, którą znam 
z wzajemnością.
 

Na zdjęciach kolejno: bryła świąty-
ni mającej rodowód w średniowieczu, 
później uległa zmianom stylistycz-
nym, rzeźba św. Anny Samotrzeciej 
z XVI w.,  piękny ołtarz główny z 1700 r. 

Takst i foto - Jan Matura 
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IMPREZY IMPREZY

TRZEBIESKIE 
NEPTUNALIA 2013

Energetyczny koncert zespołu ENEJ podsumował tegoroczne Neptunalia w Trzebieży.

W Trzebieży...

Impreza o blisko 20 - letniej tradycji 
po raz kolejny zachęciła publiczność 
do wspólnej zabawy. Organizatorzy 
co roku przyjmują za cel realizację fe-
stynu o charakterze rodzinnym, zatem 
coś dobrego dla każdego. Dlatego 
i tym razem nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych, które rozpoczęły pro-
gram. Gospodarz imprezy - NEPTUN, 
przybył łodzią do portu wraz ze swoją 
świtą, tj. dziećmi które wzięły udział 
w konkursie na najciekawszy strój 
w orszaku Neptuna. Po oficjalnej czę-
ści otwarcia imprezy jury i jednocze-
śne organizatorzy imprezy- Burmistrz 
Polic Władysław Diakun, Sołtys Trze-
bieży Iwona Strzelczyk oraz dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Ryl 
dokonali rozstrzygnięcia konkursu. 
Wszystkie dzieci zostały nagrodzo-
ne i zaproszone do wspólnej zaba-
wy pt. „Zabawy świata”, czyli mądre 
i śmieszne zabawy dla najmłodszych.

Występy sceniczne rozpoczął duet 
Ola & Ola wykonujący słynne utwory 
coverowe, zaś kolejnym muzycznym 
punktem programu był koncert ze-
społu szantowego FLASH CREEP. 
Artyści zagrali i wyśpiewali pieśni 
i ballady morskie, stylizacje szantowe 
oraz utwory autorskie. 

Zabawy, humorystyczne konku-
rencje czekały także pod sceną w ra-
mach Turnieju Rybackiego o Puchar 
Burmistrza Polic. Drużyny z powiatu 
polickiego i Hintersee rywalizowały 
o Puchar pokonując wyzwania na-
wiązujące do tematyki rybackiej. Tak 
oto uczestnicy Turnieju dopingowa-
ni przez publiczność łowili węgorza 
z beczki, skrobali i czyścili ryby, wbijali 
i wyciągali pale babą na czas. Ochot-
nicy żądni wrażeń brali udział w kon-
kurencji odgadywania nazw gatunków 
ryb, które były jednocześnie ich nagro-
dą. Był to już piąty Turniej zrealizowany 
z udziałem mieszkańców powiatu po-
lickiego i partnerskiego miasta Hinter-
see. W wyniku zrealizowanych konku-
rencji Puchar Burmistrza powędrował 
w ręce drużyny z Niemiec. Wszyscy 
zaś wygrali dobrą zabawę. 

Dla coraz liczniej gromadzącej się 
publiczności wystąpiła JULA. Gwiaz-
da wieczoru, która zasłynęła dzięki, 
nagranym w domowych warunkach, 
singlom wypromowanych w interne-
cie. Młoda wokalistka z Łomży zapre-
zentowała swoje przeboje, kilkakrot-
nie bisując na prośbę publiczności. 
Energii podczas koncertu nie brako-
wało i to po mimo  panujących upa-
łów. Podobnie zresztą jak podczas 
koncertu zespołu ENEJ. Frekwencja 
wskazywała na duże zaintereso-
waniem koncertem, który z całym 
przekonaniem był żywiołowy i ener-
getyczny. Grupa muzyków z dużym 
entuzjazmem zachęciła publiczność 
do wspólnej zabawy w rytmach folku 
ukraińskiego, ska, reggae, a nawet 
jazzu. Oczywiście przeboje takie jak: 
„Tak smakuje życie” czy „Radio Hello” 
odśpiewane z udziałem widowni spo-
tkały się z największym entuzjazmem. 
Koncert ENEJA podrywał do tańca, 
zachęcał do śpiewu. Zaś sami artyści: 
sympatyczni, szczerzy i oddani swo-
jej muzyce przykuwali uwagę  licznej 
rzeszy fanek. Cała Trzebież wibrowa-
ła w rytm energetycznych dźwięków 
wpadających w ucho. 

Wystrzały pokazu pirotechniczne-
go zakończyły Neptunalia - imprezę 
wakacyjną dla całych rodzin. Imprezę 
cykliczną, której kolejna edycja za rok. 

Aleksandra Słowińska 
MOK Police
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SPORT SPORT

Kajakiem przez Polskę 
2013 – finał akcji 

Zakończona 29 lipca 2013r. wczoraj w Szczecinie po blisko 1500 km spływu Dunajcem, 
Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą tegoroczna akcja „ – odzyskuj tworzywa sztuczne” to 
proekologiczna inicjatywa edukacyjna, która porusza ważny problem zaśmiecenia środowiska 
wodnego. Zorganizowana już po raz trzecia wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska 
i Dominika Dobrowolskiego, wrocławskiego podróżnika i ekologa, akcja zwraca jednocześnie 
uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak 
odpady tworzyw sztucznych.

„Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”

Główna idea spływu to przede 
wszystkim spotkania informacyjne na 
kolejnych etapach trasy z lokalnymi 
społecznościami, na których zasad-
niczym tematem jest wspólna troska 
o czystość rzeki i nadbrzeża. Pod-
czas trzytygodniowego spływu odby-
ło się kilkanaście spotkań z lokalny-
mi społecznościami i samorządami, 
a specjalne spotkania z mediami od-
były się m.in. w Tarnowie, Puławach, 
Warszawie, Włocławku, Toruniu, Byd-
goszczy, Gorzowie Wielkopolskim 
i Szczecinie.

Podczas tych spotkań organizato-
rzy akcji namawiali do wspólnej troski 
o czystość rzek promując odpowie-
dzialne i przyjazne środowisku posta-
wy i zachowania: nieśmiecenie oraz 
konieczność segregowania i recy-
klingu odpadów. Odpady porzucone 
w środowisku często trafiają do rzek, 
a te odpady, które są lekkie i unoszą 
się na powierzchni wody ostatecznie 
dopłynąć mogą do morza. A jedno-
cześnie wszystkie plastikowe odpady, 
nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, 
mogą być powtórnie wykorzystane 
z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko 
zostaną selektywnie zebrane.

„Poprzez promowanie i wspiera-
nie działań, dzięki którym tworzywa 
sztuczne nie trafiają na wysypisko 
lub do naszych mórz, mamy swój 
udział w rozwiązywaniu problemu 
zaśmiecania środowiska morskiego” 
mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor 
Fundacji PlasticsEurope Polska, do-
dając ”Europejski przemysł tworzyw 
sztucznych współpracuje z władza-
mi, organizacjami pozarządowymi, 
przedstawicielami nauki oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, aby za-
pewnić korzystne dla środowiska za-

sady zagospodarowania odpadów. 
Ważnym elementem tych działań jest 
edukacja społeczeństwa, promująca 
zachowania służące ochronie śro-
dowiska i pełnemu wykorzystaniu 
zasobów, w tym surowców wtórnych 
z odpadów.”

Tegoroczny Recykling Rejs był 
okazją do obserwacji i zebrania 
pierwszych opinii po wprowadzeniu 
dużych zmian w polskiej gospodar-
ce odpadami, zwanymi przez niektó-
rych „rewolucją śmieciową”. Przede 
wszystkim zauważyć można większe 
zaangażowanie społeczności lokal-
nych i zainteresowanie tematem za-
gospodarowania odpadów. Na całej 
trasie widać było liczne przykłady do-
brze zorganizowanej gospodarki od-
padami, ale także typowe dla okresu 

przejściowego niedociągnięcia i sytu-
acje, gdy np. zbyt rzadko odbierane 
śmieci przez dłuższy czas pozostają 
w środowisku. 

Jednocześnie towarzysząca zmia-
nom w prawie gorąca dyskusja przy-
czyniła się do zwiększenia wiedzy 
o odpadach i świadomości ekologicz-
nej mieszkańców. Coraz więcej osób 
zdaje sobie sprawę, że odpady to nie 
tylko „śmieci”, które trzeba wyrzucić 
i o nich zapomnieć, ale również, że 
prawidłowe ich zagospodarowanie 
i wykorzystanie zawartej w nich war-
tości to nasza powinność nie tylko 
w stosunku do środowiska, ale i wo-
bec przyszłych pokoleń. 

Nowe prawo odpadowe jest dla 
każdej gminy szansą na nadrobienie 
zaległości w dziedzinie zagospodaro-

wania odpadów, a stworzenie mecha-
nizmów porządkujących gospodarkę 
odpadami w Polsce bezpośrednio przy-
czyni się do zwiększenia dostępności 
odpadów tworzyw sztucznych zdatnych 
do recyklingu, m.in. poprzez zwięk-
szenie selektywnej zbiórki czy rozwój 
nowoczesnych systemów sortowania.

Dzięki poprawie zagospodarowa-
nia odpadów na lądzie jest szansa na 
zmniejszenie ilości odpadów tworzyw 
sztucznych trafiających do środowi-
ska wodnego. Branża tworzyw sztucz-
nych uważa, że plastikowe śmieci są 
nie do zaakceptowania w środowisku 
naturalnym. Jednocześnie , przy-
czyny zanieczyszczenia środowiska 
morskiego są bardzo złożone a pro-
blem ten nie może zostać rozwiązany 
samodzielnie przez jedną tylko zain-
teresowaną grupę. W związku z tym  
europejski przemysł tworzyw sztucz-
nych jest zdecydowany prowadzić 
skoordynowane działania w tej spra-
wie w skali europejskiej i światowej. 
„Wspólna Deklaracja w sprawie za-
śmiecenia środowiska morskiego”, 
podpisana w 2011 roku przez organi-
zacje przemysłu tworzyw sztucznych 
z całego świata, przedstawia różne 
działania przemysłu, które przemysł 
podejmuje w celu rozwiązania pro-
blemu zaśmiecenia mórz i oceanów. 
Należą do nich:

• Współpraca w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego z zainte-
resowanymi stronami 
w celu zapobiegania zaśmiecaniu 
środowiska morskiego;

• Współpraca ze środowiskami 
naukowymi w celu lepszego pozna-
nia i zrozumienia skali, przyczyn po-
wstawania i wpływu zaśmiecenia na 
środowisko morskie;

• Promowanie spójnej i opartej na 
wiedzy naukowej polityki ustawodaw-
czej w zakresie ochrony środowiska 
morskiego;

• Promowanie najlepszych prak-
tyk w zakresie zagospodarowania 
odpadów;

• Wzmocnienie zaangażowania 
w kierunku zwiększenia odzysku od-
padów z tworzyw sztucznych poprzez 
recykling i odzysk energii;

• Zapewnienie należytego nadzo-
ru nad transportem i dystrybucją wy-
robów przemysłu tworzyw sztucznych 
- granulatu i półproduktów – wśród 
swoich klientów i promowanie takich 
działań wśród innych uczestników 
łańcucha dostaw.

Wszystkie dotychczasowe akcje 
„Recykling Rejs – Odzyskuj tworzywa 
sztuczne”, wpisując się w tę strategię, 
odwołują się także do prowadzonego 
od kilku lat w Polsce programu trans-
feru wiedzy w zakresie najlepszych 
praktyk zagospodarowania odpadów 
tworzyw sztucznych. 

Odpady te to surowiec, który nie 
tylko można powtórnie przerobić 
poprzez recykling na nowe wyroby. 
Można także odzyskać z tego surow-
ca zmagazynowaną w nim energię, 
wykorzystując go do produkcji paliw 
alternatywnych, zastępujących trady-
cyjne paliwa energetyczne.

Przebieg i podsumowanie akcji: 
www.recykling-rejs.pl oraz na www.
plasticesurope.org

Więcej informacji na temat inicja-
tyw przemysłu ws. redukcji zaśmiece-
nia w środowisku morskim: www.ma-
rinelittersolutions.eu/plasticseurope

ZAPRASZAMY NA KURS WAKACYJNY

Kurs trwa 2 tygodnie i obejmuje 4 lek-
cje (spotykamy się 2 razy w tygodniu).

Terminy:
od 19 do 30 sierpnia / poniedziałek 
i czwartek (godziny 11 -18)

Koszty:

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Lekcja 45 min 
koszt kursu 160 zł

SPOTKANIA GRUPOWE / 
MAKSYMALNIE 3 OSOBY

Lekcja 45 min 
koszt kursu 120 zł

Koszt jednorazowej lekcji 60 zł

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z gitarą. Zapraszamy również 
tych, którzy pragną podnieść swoje umiejętności i dowiedzieć się czegoś nowego o gitarze.

OPŁATA ZA KURS PRZY 
PIERWSZYM SPOTKANIU

ZAPISY POD NUMEREM TEL 
519 172 620

Zajęcia prowadzi
Seweryn Ptaszyński
Tel 519 172 620
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Lato z Mobilnym NGO 
Lato z Mobilnym NGO rozpoczęliśmy w Gryfinie , byliśmy także w Stargardzie, a teraz czas na 
Police!! W trasę ruszamy już 6 sierpnia, by szkolić, prowadzić doradztwo a przede wszystkim 
zachęcić mieszkańców i lokalne organizacje do wspólnej pracy i zabawy. Wystarczy w dniach 
06-08 sierpnia odwiedzić nas w SEKTORZE 3 w Policach ul. Szkolna 2. 

Aktywne organizacje

Nowością tegorocznych mobil-
nych jest przedstawienie „Magicz-
ny Las”, które miało swoją premierę 
9 lutego w Akademickim Centrum 
Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Spektakl w Policach tworzyć będą 
duzi i mali mieszkańcy miasta, którzy 
zgłoszą się na casting 31 lipca o go-
dzinie 17 w SEKTORZE 3 w Policach 
ul. Szkolna 2. 

Przez trzy dni warsztatów uczest-
nicy uczyć się będą ruchu scenicz-
nego, tworzenia scenografii, śpiewu 
oraz wszystkiego, co będzie wyko-
rzystane do przedstawienia, bowiem 
to od zaangażowania i pomysłowości 
uczestników zależeć będzie finalny 
efekt pracy. 

Przedstawienie odbędzie się 9 
sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Policach na ulicy ul. Siedleckiej 1a 
o godzinie 17. Na interaktywny spek-
takl zapraszamy wszystkich rodziców 
oraz mieszkańców Polic.

To jednak nie wszystko co dla Was 
przygotowaliśmy. W trakcie imprezy, 
wtorku do czwartku, na terenie SEK-
TORA 3 w Policach ul. Szkolna 1. dzia-
łać będzie również punkt informacyj-
no- doradczy, w którym będzie można 
uzyskać informacje z zakresu księgo-
wości, pozyskiwania funduszy, działań 
promocyjnych czy innych związanych 
z funkcjonowaniem organizacji poza-
rządowych. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych działaniami w ob-
szarze pozarządowym i zbliżonym.

Szkolenia i doradztwo są bezpłatne 
organizowane przez Szczecińskie 
Centrum Wspierania Organizacji Po-
zarządowych SEKTOR 3 i realizowane 
w siedzibie SEKTORA 3 w Policach ul. 
Szkolna 2. Szkolenia ( do uzgodnie-
nia wg potrzeb lokalnych organizacji)

Wtorek 06.08.2013 r. 
godz. 16.30 – 19.30
Rozwiń swoje stowarzyszenie - dzia-
łalność nieodpłatna, odpłatna i go-
spodarcza NGO
Środa 07.08.2013 r. 
godz. 16.30 – 19.30
Gdzie szukać środków? Pozyskiwanie 
funduszy na realizację projektów
Czwartek 08.08.2013 r. 
godz. 16.30 – 19.30
Organizacja imprez przez organizacje 
pozarządową w świetle obowiązują-
cych przepisów prawnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu nale-
ży zapisać się na wybrane szkolenie 
poprzez wysłanie e-maila na adres 
biuro@twiks.pl zawierającego Imię, 
nazwisko, numer telefonu i wybraną 
godzinę doradztwa.Zapisów można 
również dokonywać pod numerem 
telefonu: 91-43-40-788.
Miejsce szkoleń: SEKTOR 3 w Poli-
cach ul. Szkolna 2.

Doradztwo
Doradztwo świadczone będzie z za-
kresu: 
Kwestie prawno-formalne związane 

z zakładaniem i prowadzeniem orga-
nizacji pozarządowych, konsultacja 
statutów, uzupełnianie ofert realizacji 
zadania publicznego oraz sporzą-
dzanie sprawozdań z ich wykonania, 
pozyskiwanie środków, konsultacja 
pomysłów na projekty, konsultacje 
pomysłów na działania.

Nasz doradca dostępny jest we 
wtorek 06.08.2013 r. w godzinach 
11.00-16.00 oraz w środę 07.08.2013 
w godzinach 11.00-16.00. 

Godziny doradztwa we wtorek: 
11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00-
14.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00

Godziny doradztwa w środę: 
11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00-
14.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00

Aby wziąć udział w doradztwie na-
leży zapisać się na wybraną godzinę 
poprzez wysłanie e-maila na adres 
biuro@twiks.pl zawierającego Imię, 
nazwisko, numer telefonu i wybraną 
godzinę doradztwa.

Zapisów można również dokony-
wać pod numerem telefonu: 91-43-
40-788.Miejsce realizacji doradztwa: 
SEKTOR 3 w Policach ul. Szkolna 2.

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie maila ze wskazaniem 
szkolenia lub/i doradztwa (proszę po-
dać wybraną godzinę doradztwa).

Zapraszamy wszystkich chętnych! 
Do zobaczenia w Policach !

INFORMACJA O UTRUDNIENIU 

W RUCHU DROGOWYM 

NA UL. ROWECKIEGO W POLICACH

Burmistrz Polic informuje, że w związku z przystąpieniem 

do realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ulicy Roweckiego w Policach” 

mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym 

na terenie osiedla Anny Jagielonki.  

Wykonawcą robót jest firma STARBAG. Termin realizacji zadania 

określony jest od 05.08.2013r do 06.10.2013r. 

Burmistrz Polic prosi wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia.

Sukces żeglarzy ze Szczecina 
Lato z Mobilnym NGO rozpoczęliśmy w Gryfinie , byliśmy także w Stargardzie, a teraz czas na 
Police!! W trasę ruszamy już 6 sierpnia, by szkolić, prowadzić doradztwo a przede wszystkim 
zachęcić mieszkańców i lokalne organizacje do wspólnej pracy i zabawy. Wystarczy w dniach 
06-08 sierpnia odwiedzić nas w SEKTORZE 3 w Policach ul. Szkolna 2. 

www.opti-helgoland.de

Podczas gdy doświadczone wil-
ki morskie na wielkich jednostkach 
ścigają się w regatach TSR 2013. 
Z sukcesami do Polski wrócili właśnie 
ich młodsi koledzy. Na wyspie Helgo-
land na Morzu Północnym zakończyły 
się zmagania żeglarzy w klasie Opti-
mist. W międzynarodowych regatach 
„Stortebeker Opti Blatt” wystartowa-
ło 101 żeglarzy. Dwa pierwsze miej-
sca w klasie B (młodszych żeglarzy) 
zdobyli 12 letni Fryderyk Jakubiec 
z Międzyszkolnego Klubu Żeglarstwa 
Regatowego Marina Hotele Szczecin, 
oraz o rok młodszy Filip Miłoszewski 
z Barnim Goleniów - siedem wy-
ścigów, nawet przy pięciu w skali 
Beauforta, a przewaga chłopców 
była wyraźna, właściwie walczyli oni 
o pierwsze miejsce tylko między 
sobą, za kilka lat widzę ich w ogólno-
polskiej czołówce - komentuje trener 
Fryderyka, Robert Wolniewicz. Młodzi 

żeglarze podkreślają, że regaty były 
dla nich wielką przygodą nie tylko 
dzięki temu co działo się na wodzie, 
wzdłuż i wszerz zwiedzili wyspę poło-
żoną 600km od Szczecina.
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IMPREZY SPORT

Program ramowy:

2 sierpnia 2013 (piątek)

08:00-22:00 Powitanie żaglowców przez orkiestry
Wały Chrobrego (Duża scena)
21:00-23:00 Koncert Orkiestry Symfonicznej Szczecińskiej Filhar-

monii  z gościnnym udziałem zespołu Voo Voo
Łasztownia (Scena)
15:00-20:00  „Szczecin  _ z całego serca polecam AMBASADOR” 
 cz. I – prezentacja muzycznych Ambasadorów Szczeci-

na (Baltic Neopolis Quartet i Michał Grobelny, Listopad, 
Skambomambo, Chorzy, Big Fat Mama, Damian Ukeje)

3 sierpnia 2013 (sobota)

08:00-14:00 Powitanie żaglowców przez orkiestry
Wały Chrobrego

16:00  Uroczyste otwarcie finału regat
20:00-24:00  (Duża scena)
  Gala rozdania nagród Eska Music Awards: Nelly Furta-

do, Ewelina Lisowska, Feel, Lemon, Sylwia Grzeszczak, 
Ewa Farna, Margaret, Honorata Skarbek, Dawid Pod-
siadło oraz laureaci nagród EMA

Łasztownia Scena folkowa
12:00-19:30 Prezentacja popularnych wykonawców z gatunku folk- 

rockowego:  MCH Trio, Sąsiedzi, Stary Szmugler, Sto-
nehenge, Lesja folk, Emerald, Dair, Bubliczki, Megitza

24:00  Pokaz sztucznych ogni

4 sierpnia 2013 (niedziela)

Park Żeromskiego

11:00  Pokazy musztry orkiestrowej (w pobliżu ul. Planto-
wej)

Wały Chrobrego (Nabrzeże)
13.00  Nabożeństwo Ekumeniczne

Teatr Letni

16.00  Parada załóg i orkiestr ulicami miasta, uroczystość 
wręczenia nagród dla uczestników regat, występ ze-
społu Stary Szmugler

Wały Chrobrego (Duża scena)
20:00-23:00 Koncert  Eska Music Awards: Nelly Furtado

Łasztownia  Scena szantowa 
13:00-20:00 Koncert „Sail Szczecin – Muzyczne przystanie”  (Qftry, 

Formacja, Klang, Perły i Łotry, Banana Boat, Dominika 
Żukowska i Andrzej Korycki, Ryczące Dwudziestki, 
Mechanicy Shanty, Stare Dzwony)

5 sierpnia 2013 (poniedziałek)

Wały Chrobrego (Duża scena)
19:00-22:00 Koncert Eska Music Awards: Hey i goście 20. lat póź-

niej (Hey, Big Day, Piotr Banach, Titus, Marcin Macuk, 
Smolik)

Łasztownia (Scena)
15:00-19:00 Koncert pożegnalny „Szczecin_z całego serca polecam  

AMBASADOR” część II – prezentacja muzycznych 
Ambasadorów Szczecina  (Heaven, Bona Fides, Sklep 
z Ptasimi Piórami,  Joanna Prykowska & The Forests, 
Lord Sound of Queen)

6 sierpnia 2013 (wtorek)

09:00-11:00 Pożegnanie żaglowców przez orkiestry

Wydarzenia towarzyszące:

2 i 5 sierpnia 16:00-19:00

3 i 4 sierpnia 12:00-19:00

Strefa Dziecięca (Plac Mickiewicza) 
  Zabawy, konkursy, spektakle, występy zespołów dzie-

cięcych. Wyspy tematyczne: Piratów, Nauki i Techniki, 
Małego Twórcy, Muzyki i Teatru, Cyrkowców, Gier

Łasztownia: 

Prezentacje regionów, Strefa Eko, Strefa Techniki

Sponsorzy: Partner: Organizatorzy:Partner  
Technologiczny: 

Oficjalny Przewoźnik 
Regat: 

Główni Sponsorzy Portowi: 

OGŁOSZENIE
Książnica Pomorska w Szczecinie we współpracy z Archiwum Archidie-

cezjalnym w Szczecinie organizuje w dniach 17-18 października 2013 r. 
konferencję pt. Turystyka i sakroturystyka.

Będzie to już IV konferencja z cyklu:

„Kultura umysłowa, a tożsamość narodowa i europejska”

Miejsce konferencji: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Tematyka konferencji
1. Sakralne obiekty zabytkowe
2. Sakroturystyka jako forma duszpasterstwa
3. Szlaki pielgrzymkowe – współczesne i historyczne
4. Osoby i instytucje organizujące ruch turystyczny 
    na Pomorzu Zachodnim
5. Literatura krajoznawcza na Pomorzu Zachodnim: wydawnictwa, autorzy

Czas trwania wystąpienia: komunikat - do 10 min., referat – 20 min. Pla-
nowana jest publikacja wydawnictwa pokonferencyjnego. Serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum. 
Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w 2014 r.

Imprezy towarzyszące – 18. października

1 Panel autorów regionalnych wydawnictw krajoznawczo-turystycznych.
2 Prezentacja regionalnych biur podróży.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania wystąpień konferencyjnych (tytuł, ro-
dzaj wystąpienia, potrzeba wykorzystania urządzeń multimedialnych itd.), 
uczestnictwa w panelu autorskim lub prezentacji biura (liczba osób, krót-
ka charakterystyka itd.) – do 20 września 2013 r. godz. 15.00 na adres: 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 , 70-205 Szczecin z dopiskiem: 
„Turystyka i sakroturystyka” lub mailem na adres: e’mail: c.judek@ksiazni-
ca.szczecin.pl;
Informacje: Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, 
91 48 19 315; 510161778; e’mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl;

Uwaga: koszt dojazdu na konferencję we własnym zakresie
Prace do druku w formie elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem 
.doc, wraz z przypisami bibliograficznymi - wytyczne na stronie redakcji 
„Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” -http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
www/wytyczne-dla-autorow oraz indeksem i kilkuzdaniowym streszcze-
niem w języku angielskim - do 31.10. 2013 r.
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PEGAZ POLICKI PEGAZ POLICKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marian Adam Kasprzyk 
KONIUCHY 
Część - II 
 
 

Minęło  jeszcze  parę  tygodni.  Skradające  się  dotąd  nieśmiało siwe przymrozki rozpanoszyły się  
na dobre. Zwarzone liście drzew wisiały bezradnie, poskręcane jak szklane lufki, pastwisko zaiskrzyło się, 
w porannym słońcu płatami szronu, a koleiny na drodze stwardniały na kość. Potem znowu ociepliło się 
na krótko i spadł śnieg. Leciał dostojnie i z powagą, w zupełnej ciszy, takiej, co to napawa ufności          
do całego świata i od której robi się ciepło w piersi. Ludzie wychodzili przed domy, przystawiali do oczu 
daszki dłoni i przyglądali się z przekrzywianiem głowy białym czapom drzew w ogrodach, a potem – 
stawiając przy progu nowe, brzozowe miotły – znikali w sieniach. Z ich twarzy jakby zniknęła szorstkość   
i tylko oczy błyszczały im zimno, jak skrzepy lodu na brzegu Rady… 

Miało się już pod wieczór. Staliśmy za wozownią Gory, Matyskowego kuma, i podając sobie z rąk    
do rąk ogarek skręta zaciągaliśmy się łapczywie. 

Przyszedł Antek z Czajkowa. Miał na sobie długi płaszcz sięgający kostek. Wybuchnęliśmy 
śmiechem. Wyglądał jak król Herod na jasełkach. 

– I z czego się śmiejecie? To po Jędrzeju, zabrali go wczoraj do junaków – usprawiedliwiał się 
„Kutia”. 

To przezwisko przylgnęło do niego od zeszłorocznych świąt. Przepłakał je całe, po szczodrakach 
nie chodził, a wszystko z żalu zapiekłego, że mu mama kutii na Wilię nie zrobiła. 

– Widziałem Walka – powiedział nagle miłośnik pszenicy gotowanej z miodem, chcąc widocznie 
odwrócić od siebie uwagę. 

– Te, „Kutia”, nie bujaj. 
– Jak Boga kocham! 
Parsknęliśmy śmiechem, bo nie dalej jak wczoraj, przyniósł nam „Kutia” tytoń zawinięty w kartkę 

ze śpiewnika kościelnego „Kolędy i pastorałki” – przeczytaliśmy ze zgrozą, a ten nic: udarł kawałek          
i spokojnie zmajstrował sobie zgrabnego skręta. I taki się jeszcze przysięga. 

– E tam, cyganisz! 
– Niech mnie Szloma w łydkę ugryzie! 
– No dobrze… Gdzie widziałeś Walka? 
– Na progu siedział. Wczoraj także. 
– Widać zdrowy. 
– A pewnie. Ceśka Marczukowa mówiła, że on zawsze tak siedzi. Aż biało przed progiem od pestek 

dyni. Siedzi se w oknie albo łazi dookoła chałupy i sadu. Łazi, jakby się wyszczać nie miał gdzie albo co? 
Gdzieś tu śmierdziało łgarstwem… „Starul”, a raczej Walek Skibiniewski nie pojawiał się w szkole 

od kilkunastu dni, ale zdarzało mu się to dosyć często. Ostatnio jednak Walek czuł się już dobrze wśród 
nas i nam także z nim było jako tako. Walił pałką w puszkę po konserwie, aż się echo niosło. Dobrze         
mu szło, chociaż to „pasienie świń” było dla niego zbyt ciężką zabawą. Zasapał się zawszą, spocił          
i pod koniec zabawy oklapł zupełnie. Resztkami zacietrzewienia wymachiwał pałką na lewo i prawo, 
kręcił młynka        i o mało nam go nie poprzetrącał, ten… Walek. 

Zależało nam, żeby przyszedł. Bardzo zależało. Niechby i on nacieszył się nową zabawą,          
co to dzięki niemu i poniekąd dla niego została wymyślona.   

 

   DODATEK  LITERACKI  DO  WIEŚCI  POLICKICH  NR  324 
 

 P E G A Z P O L I C K I 
     NR  8  ( 76 )        POLICE        02  SIERPNIA  2013  R. 

 

   REGIONALNE  STOWARZYSZENIE  LITERACKO - ARTYSTYCZNE  W  POLICACH 

– Idzie! – wrzasnął Pańczyszyn Stach, a jego krzyk szarpnął nami ku węgłom wozowni. 
Rzeczywiście: swoim kaczym truchtem zmierzał ku nam Walenty Skibiniewski we własnej osobie. 
Kurczajegomać… 

Pytaniom nie było końca. Gdy wreszcie daliśmy mu odetchnąć, rozpromieniony aż po czubek 
swojej purchawki zapytał: 

– To w co się bawimy? 
– Zobaczysz. 
– To ci dopiero zabawa, bracie… 
– Biegnijmy – rzucił się w stronę „świniopasionnego” placu. 
Zawróciliśmy go z trudem, bo była to już inna zabawa, na nowej, specjalnie do tego celu 

dostosowanej arenie. 
Za stodołą Szczepka Lipińskiego znajdowała się jama, w której kiedyś gaszono wapno. Teraz była 

do połowy zasypana ziemią. Nad nią to stanęliśmy kołem do wyliczanki, chytrze wpatrując się w Walka, 
który aż nogami przebierał z ciekawości. Nacio wszedł wreszcie do środka, chrząknął kilka razy i zaczął: 

– Złapią Niemcy Erumfrajna, będzie klawo, będzie fajno. A jak złapią – ta, ta, ta – marna będzie 
dola twa. 

Wraz z ostatnim słowem Nacio dotknął piersi Walka Skibiniewskiego, który już po pierwszych 
słowach wyliczanki jakby w ziemię wrósł i zmienił się bardzo na twarzy. 

– Hurra! – krzyknęliśmy. 
– Ale wypadło, od razu Walek! 
– Ten ma szczęście! 
– Aż go zatkało… 
– Kogo by nie? Ja w zeszły tygodniu ani razu nie byłem Szlomą Erumfrajnem. 
Tymczasem Walek stał nieporuszony. Uniósł wreszcie głowę i zupełnie cicho rzucił: 
– Ja nie chcę. 
– Cos ty, głupi? 
– Każdy z nas by chciał. 
– Ale ja nie chcę. Co to za zabawa? 
– W „Koniuchy”. Twój pomysł. 
– Jak się w to bawicie? 
– To tak gadaj. Zaraz ci pokażemy! 
Nacio w mgnieniu oka odsunął deskę w sąsieku stodoły, wsadził rękę aż po bark i jął wyjmować 

„karabiny”. Skinął na kilku bliżej stojących i rozdał im po jednym kiju, z każdego zwisały konopne sznurki. 
Podczas gdy Nacio „uzbrajał” swoich, nad dołem stanęli Grula, Mirek-Szałaputa, „Kutia”, Pańczyszyn Stach, 
Majów Tomek i Dziunio starej Macielaczki. 

Ja, jako najlepszy dotąd odtwórca roli Erumfrajna – stanąłem na przedłużeniu tej linii, ale o dwa, 
trzy kroki dalej... 

Pan Rother powiedział, że tam także tak było i dlatego się Szlomie udało. W ogóle, gdyby nie pan 
Rother, to ta zabawa byłaby bardzo nudna. Podpatrzył kiedyś, jak się bawiliśmy, ale nas nie rozpędził –    
to był dobry człowiek – zebrał tylko wokół siebie i skarcił: 

– Co to jest? Jak padać, to padać, zrozumiano? Siadacie tylko w tej jamie jak kwoki, albo jak          
do srania za stodołą. A to nie jest wychodek, nie jest, moi panowie… 

W jamie było wówczas pełno błota, zmieszanego gdzieniegdzie z wapnem, więc tylko 
wskakiwaliśmy tam po kolei i przysiadając wychylaliśmy głowy, żeby widzieć to najważniejsze, jak Szloma 
ucieka. 

Pan Rother szarpał nas za rękawy i poszturchiwał, ustawiając nad jamą. Zupełnie inaczej, jak się 
okazało, stać musieli „Niemcy”, a inaczej „Szloma”. Ale pan Rother wiedział przecież lepiej. 

– Dobra jest. Zaczynajcie – rzekł z uśmiechem i oparł się o stodołę. Samo padanie wciąż mu się 
jednak nie podobało, bo nagle roztrącił nas i sam stanął nad dołem. Był wyprostowany i patrzył gdzieś 
daleko przed siebie z jakąś spokojną rezygnacją. 

Zamarliśmy w oczekiwaniu na „strzał”. 
Pan Rother nieznacznie skinął ręką za siebie. 
– Bach! – huknął Nacio. 
I wtedy – pan Rother drgnął, wspiął się na palce, wykręcił głowę z grymasem bólu zahaczając 

brodą o ramię, jedną ręką gwałtownie łapał powietrze nad jamą, drugą zaś – nienaturalnie skręconą – 
szukał czegoś na plecach; twarz skierował najpierw ku niebu i zdawało się, że na moment zobaczył tam 
coś niezwykłego – takie miał oczy szeroko otwarte; potem jakby cień ptaka przemknął mu po twarzy, 
stężałej nagle... naraz ugiął kolana, a wraz z opadającą na pierś głową, jego ręce poleciały w bezradne 
rozkołysanie. Zatoczył się i byłby upadł do jamy, ale w ostatniej chwili przeskoczył ją… 
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– Teraz jasne? – zapytał i sięgnął po papierośnicę. – No, zaczynajcie. Każdy powinien to robić 
inaczej, ale o głowie, nogach i rękach trzeba koniecznie pamiętać. Zrozumiano? To się wam jeszcze może 
przydać – dodał już zupełnie cicho i stanąwszy w rozkroku zapalił papierosa. 

Nie śmieliśmy się nawet poruszyć. Tkwiliśmy jak wrośnięci w ziemię, wstrzymując oddechy.       
Jak pan Rother to pięknie pokazał! Pewnie, że to nam się przyda... W obliczu tego, co zobaczyliśmy – 
zbladły     i usunęły się w cień wszystkie nasze poprzednie zabawy. 

– Zaczynajcie! – przynaglał pan Rother. – Pytania są? 
– A jęczeć można? – spytał nieśmiało Mirek-Szałaputa. 
– O, ja! Nawet trzeba, ale w jamie – oświadczył ze śmiechem pan Rother. 
Już nie zważaliśmy na błoto. Strzały tamtych zlewały się z jękiem wydobywającym się z dołu, a już 

następni przysiadali, szukali bezradnie ramionami oparcia nad jamą, okręcali się w powietrzu i lecieli 
przez plecy w skomlące sploty ciał. Sypały się płaty darni wyszarpywanej konwulsyjnie palcami z brzegów 
glinianki, a wśród bryzgów mętnej mazi walili się jak kłody pozostali… 

Skoczyłem 
Jak walec przejechałem po kretowiskach. Znowu skok i smak zgniłych liści w ustach, kilka kroków 

na czworakach, jeszcze ten skręt ciała z wyrzuceniem ramion nad głową i już zbawcze krzaki porzeczek: 
„Koniuchy”. 

Pan Rother już tego nie widział: osunął się po szalunku stodoły i rżał, skowyczał, piszczał, aż tłukł 
się po udach z uciechy, to znów ugniatał twarz z pięściami. Chłopaków wyłażących z jamy z trudem się 
dało rozpoznać. Pokazywali na siebie palcami i także zataczali się ze śmiechu. 

Pan Rother uspokoił się wreszcie. Obciągnął mundur na sobie i zarzucił karabin na plecy. 
– To jest dobra zabawa, chłopcy – powiedział i znikł za rogiem stodoły. 
Od tamtej lekcji minęło sporo czasu. Jeszcze wiele razy zbieraliśmy się za Szczepka Lipińskiego 

stodołą, z dala od drogi, osłonięci ze wszystkich stron drzewami i krzakami porzeczek. Gdy ziemia 
stwardniała po pierwszych przymrozkach, dno jamy wymościliśmy słomą. Szło nam dobrze,          
bo „najważniejsze to wejść w strzał”, jak mówił nasz instruktor. 

I oto teraz stoimy znowu nad dołem z Walkiem Skibiniewskim, stoimy bogatsi o bardzo stosowną 
wyliczankę, której nawet sam pan Rother jeszcze nie słyszał. 

Gruchnęły „strzały” drużyny Nacia. Z dołu dobiegło pierwsze „rzężenie”. Wszystko było jak 
poprzednim razem, tylko bez błota, ale na Koniuchach także go nie było. Wszystko więc było tak samo, 
tylko mnie jakoś nie wyszło. I to w taki dzień! Bo oto po drugim upadku – a chciałem go ładnie wykonać – 
wyrżnąłem brzuchem o baranicę na kość zmarzniętego kretowiska. W silnym bólu wiłem się po ziemi. 
Zbierało mi się na wymioty, a przed oczami zamigotały mi świeczki. Tamci „strzelali”, a ja leżałem 
skurczony, przełykając łzy i przyciskając z całych sił ręce do brzucha. Zostałem więc „zabity”… Wśród 
utyskiwania i złych pomruków dowlokłem się na skraj jamy. Mimo bólu byłem gotów powtórzyć tę swoją 
rolę. 

Nagle ktoś szarpnął mnie od tyłu. Odwróciłem się. Przede mną stal Walek. Chociaż z tej jego 
starczo pomarszczonej twarzy zawsze było trudno cokolwiek odczytać, to teraz w jednej sekundzie 
przyszło mi na pomoc niezbyt odległe wspomnienie karła z budy cyrkowej, którego jakiś baciar z Zasania 
trafił z widowni ogryzkiem w czoło. Tak samo drżała mu broda i skóra na policzkach pokryła się cieniami 
siwych plam. 

Walek oddychał ciężko, chrapliwie, jak po długotrwałym biegu. Poczułem się jakoś nieswojo. 
– Jesteście świnie! – wykrzyknął. 
– Co ci się stało? 
– Świnie! – powtórzył Walek. 
Tego już było za wiele. Postanowiłem dać nauczkę gówniarzowi, którego nasza pobłażliwość 

rozzuchwaliła zbytnio. Zdecydowałem się bez chwili wahania 
– Wypluj to! – krzyknąłem ostro. 
Wszyscy wokół aż jęknęli: dawno tego nie słyszeli… 
To wezwanie zawsze kończyło wszelkie spory. Należało tylko splunąć pod swoje stopy –          

co równało się wycofaniu obelgi, lub natychmiast podjąć walkę albo też „blatować”, czyli odejść,          
nie oglądając się za siebie. Zblatowani podlegali najcięższej karze, bo wykreśleniu na zawsze z paczki… 
Życie z piętnem zblatowanego było jednym pasmem upokorzeń. 

– Tak jest! – poparli mnie z tyłu. Widocznie rozpierała ich ciekawość, jak zachowa się Walek,        
co wybierze. 

Rzucający wyzwanie powinien według zwyczaju zaraz policzyć do dziesięciu. Jeżeli przeciwnik    
w tym czasie nie splunie przed siebie ani nie odejdzie – należy się bić do pierwszej krwi, niezależnie         
od tego, po czyjej stronie jest przewaga. 

– Raz… dwa… trzy… 

Walek oblizał wargi, przełknął ślinę i przymknął powiekę zdrowego oka. 
– Przyszedłem się do was bawić, ale w co innego, a wy... 
– Cztery… pięć… – liczyłem, bo w tej „zabawie” już nie było miejsca na żadne wyjaśnienia. 
Walek dobrze o tym wiedział. 
– To wy wyplujcie tę wyliczankę! – krzyczał. – Wyplujcie także tę całą zabawę! Dlaczego Niemcy 

mają złapać Erumfrajna? No, dlaczego?! 
– Sześć… siedem… – robiłem coraz dłuższe przerwy. 
– Przestań, nie licz. Ja… nigdy nie wypluję tego, co o was powiedziałem, jeśli wy dalej          

w te „Koniuchy”… Ja wtedy na moście musiałem tak powiedzieć… – Walek urwał gwałtownie, rozglądając 
się dokoła to z przerażeniem, to jakby z nadzieją. 

Miałem jeszcze odrobinę czasu, żeby się zastanowić nad jego słowami. Pożałowałem już 
rzuconego i wezwania: nie mógłbym jakoś Walka uderzy. Ale on mnie przecież także nie dotknie, a więc   
ja będę zblatowany. Zaprzestanie liczenia oznaczało to samo.  

– Ta-ta-ta! Marna będzie dola twa – krzyknął za plecami Nacio, chcąc mi widocznie przyjść          
z pomocą. 

Walek przysiadł, a potem skoczył. Poniżej swego brzucha dostrzegłem na moment jego 
włóczkową czapeczkę i po raz drugi tego dnia ciężki, tępy ból rzucił mnie o ścianę stodoły. Zaraz 
zakotłowało się i koło Nacia, który obłapiony pod kolana, zwalił się także na ziemię. Zanim uczynił 
najmniejszy ruch – już Walek siedział mu okrakiem na piersi i szarpał skórę na twarzy swej ofiary. Skoczył 
jeszcze Grula. Objął Walka za szyję, usiłując odciągnąć go od wrzeszczącego Nacia, ale sam także 
zaskowyczał i chowając pogryzioną dłoń między kolanami wycofał się pod pień jabłoni. 

– Jest krew! – krzyknął ktoś przytomnie. 
Na nic się to jednak zdało. Być może Walek niczego już nie słyszał, bo chociaż jego ręce były całe 

we krwi, to jednak wciąż ponawiał swój atak z coraz większą furią. Skoczyli jeszcze raz na niego.          
We trzech. 

– Dość ma… 
– Sam tego chciał!  
– „Starul”! 

Walek wciąż drapał i gryzł, ale tylko zmarznięte grudy spod śniegu. Prostował to podkurczał nogi, 
wstrząsany raz po raz dziwnym kaszlem. Znieruchomiał na moment, jakby nasłuchiwał, potem westchnął 
ciężko, aż zaskrzypiało mu coś w krtani i odwrócił się na wznak. 

– Przyszedłem się bawić, a wy mnie tak… – wyszeptał urywanie, usiłując się podnieść. – Zostaw! 
Wychrypiał jeszcze z siebie zbierając resztki sił. Nie chciał pomocy; pochyleni na d nim spozieraliśmy       
po sobie bezradnie. Wstał wreszcie, chwiejąc się. – Nie wyplułem niczego. Bijcie jeszcze raz! Do pierwszej 
krwi! Bo ta – wyciągnął przed siebie dłonie z rozcapierzonymi palcami, całe utytłane we krwi zmieszanej  
z ziemią i śniegiem – bo ta – powtórzył – nie moja! A Niemcy i tak nie złapią Szlomy Erumfrajna – 
powiedział nagle z bezwzględną pewnością w głosie. Chciał coś jeszcze dodać, ale powiódł tylko po nas 
długim, jakby pogardliwym czy może lekceważącym spojrzeniem i odwróciwszy się – pokuśtykał          
w mroku. 

– Co to, nie bawicie się dzisiaj? – usłyszeliśmy nagle za plecami głos pana Rothera. 
Odpowiedziało mu milczenie. 
– Nie odpowiecie mi? 
– Ciemno już, proszę pana. 
– Aha… A za co zbiliście Skibiniewskiego, hę? – Nie doczekawszy się odpowiedzi, podszedł 

zupełnie blisko i zapytał znowu z przejmującym szeptem: – No, nie słyszycie, co do was mówię?! Hej,        
ty tam! – wrzasnął nagle na Grulę, który za naszymi plecami usiłował przemknąć za stodołę. – Komm hier, 
Grulitzki – dodał po niemiecku. Grula zatrzymał się, zwiesił głowę i pochlipywał cicho. 

– Zresztą jak chcecie. Możecie nic nie mówić… To wasza sprawa, nie? – zagadał siląc się          
na dobrotliwy ton. – A może wam przeszkadzał w zabawie, co? Też nie? A tobie, Ignaś, kto tak pysk 
podrapał? I za co? Oj, straszne z was dzisiaj niemowy. 

Nie pytał już o nic, tylko coś rozważał w milczeniu, żłobiąc czubkiem buta dołek w śniegu. Potem 
zaczął nuci jakąś melodię i wodząc wzrokiem po bezlistnych jabłoniach odszedł bez słowa, niespiesznie. 

Wszystkich nas jednocześnie ogarnęła fala złowrogiego zimna. Zadrżeliśmy. Rozerwał się krąg       
i bez jednego gestu pożegnania uskoczyliśmy każdy w swoją stronę. 
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Sygnaturka dzwoniła natarczywie i długo. Od czasu, gdy Niemcy zabrali dzwony, ludzie nie mogli 
się przyzwyczaić do jej terkotliwego brzmienia. Właśnie przez tę drażniącą natarczywość, która          
w niedzielne poranki i w nieszporny czas myszkowała między opłotkami, wciskając się do stodół, obór        
i mieszkań. 

Zewsząd biegli ludzie wprost w rozszarpywane krzykiem i wybuchami granatów powietrza. 
Nad przysiółkiem rósł i potężniał słup smolistego dymu. 
Nadbiegliśmy w komplecie. Przecisnąwszy się przez zbitą ciżbę przerażonych ludzi, zobaczyliśmy 

wszystko jak na dłoni: płonęły zabudowania Skibiniewskich. Dym kłębił się i rozrastał, popędzany od dołu 
jaskrawymi jęzorami szedł prosto ku niebu i tam, rozsnuty w zwalistą chmurę – kładł się cieniem          
po polach. Poprzez łomot walących się stropów dobiegł nas oszalały skowyt psa i przejmujący, 
przechodzący niekiedy w ochrypły dyszkant, ryk krów. 

Na skraju łagodnie opadającego ku drodze ogrodu czerniał samochód z garstką żandarmów. 
Motocykle z przyczepami stały zaś wzdłuż drogi aż po zakręt Rady i rozłożysty pień Michalikowej 
czereśni. Nie opodal nas, tuż za nagimi prętami dzikiego wina, leżał stary Skibiniewski. Zdawało się,          
że chce objąć ramionami całe pole wraz z sadem, studnią z żurawiem i kopcami kartofli. Zaparty 
rozrzuconymi stopami o bruzdę – leżał, jakby wsłuchany w sobie tylko zrozumiały szept zmarzliny. Dalej, 
za ogrodzeniem z chrustu wspartym o miedzę, siedział Walek z matką. Skibiniewska bez przerwy zanosiła 
się od śmiechu i tuliła do siebie kobiałkę pełną marchwi. 

– Złapała, co było pod ręką i z tym jej rozum odjęło – dobiegł nas z tyłu zduszony głos. 
– A gdzie ich Haneczka? Miecia też nie widzę… 
– Tam… zostali – czyjaś ręka wskazała na ogień. 
– Złapali go? 
– Wiadomo to? Pognali za nim. Jeszcze ich nie ma. 
– Nie siadywał Walek daremnie na progu… 
– Ktoś przecie musiał pilnować obejścia i na drogę mieć baczenie. Tamte w ogniu, maleństwa 

jeszcze były. Boże mocny, Boże Święty… 
– Co z tymi zrobią? 
– Nie czytaliście to na afiszach? 
– Rozejść się. Do domu. Ale to już! – wrzasnął Rother 

wychynąwszy zza osmalonych drzew i począł zdejmować 
karabin z pleców. Tłum cofnął się aż za groblę, w każdej 
chwili gotów rozpierzchnąć się między domami. 

Skradając się wróciliśmy znowu. Ryk bydła ucichł 
dawno, a ogień jakby przygasł. Skarpą wąwozu wracali 
Niemcy. Wymachując pistoletami przewieszonymi przez 
pierś, krzyczeli i spierali się o coś. Skinęli na Rothera, a potem 
jeden z nich wskazał ręką na Walka i Skibiniewską. Kilku 
zawróciło za kopce. 

Walek zdawał się niczego nie widzieć. Siedział bez 
ruchu z głową wspartą na dłoniach, zamyślony nad czymś 
głęboko. Ale teraz podniósł głowę i dostrzegł nas. Spojrzał    
w stronę powracających żandarmów i jakby rozchmurzył się 
nieco 

– Walek! zawołaliśmy jednocześnie chórem, 
podchodząc pod samo ogrodzenie. – Nie złapali go, Walek… 

Ostrożnie postąpiłem jeszcze pół koku i splunąłem 
pod swoje stopy. Za mną Nacio, Grula, „Kutia”, Majów Tomek, 
Pańczyszyn Stach, Mirek-Szałaputa i Dziunio starej 
Macielaczki. 

Kiedy prowadzili ich za kopce, dojrzeliśmy jeszcze, 
jak Walek odwrócił się do nas i splunął także. I jeszcze 
uśmiechnął się do nas smutno. 

A może nam się tak tylko zdawało? 
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Różę Czerniawską-Karcz, opowiadał o sobie i czytał sonety z dedykacją z najnowszego tomu. Wiersze zatytułowane Koniuchy i Żarna 
pochodzą z tomu Milliarium aureum (s. 82 i 83). Sonet Koniuchy, wraz z przypisami, uzupełnia opowiadanie o tym samym tytule,         
o pewne istotne fakty, przydając tej tragicznej opowieści choć jeden pozytywny element: ocalone ludzkie życie. 
 
 
„I rzekł Pan do mnie: Choćby stanął Mojżesz i Samuel 
przede mną, nie mam serca do ludu tego. 
Wypędź je z oblicza mego 
Którzy na śmierć – na śmierć, a którzy pod miecz – pod miecz, 
a którzy na głód – na głód, a którzy w niewole – w niewolę”.' 

(Proroctwo Jeremiaszowe; 15,1-3) 
 
Koniuchy1) 

Janowi T. Grossowi 
 
W szarwarkowych furmankach piasty kół skrzypiały 
Pod dziećmi Szlomy – Rają, Dawidkiem i Lewi; 
Z tryzubami na czapkach chłopci czernobrewi2) 
Szli obok; w oknach wzdłuż drogi twarze martwiały… 
 
Ścierniska otwarły horyzontu ogromy, 
Wozy stają, na uwięzi kły szczerzy sfora… 
Na kolanach Pinkusa zabłysła menora – 
Przez moment, zaraz zgasła w zimnych oczach Szlomy. 
 

Gdy róż krzaki płonące wszystkie rozstrzelano 
I spełni się miało proroctwo Jeremiasza – 
Szloma Ehrenfreud3) zbiegł spod luf! Trzeba posłuchać 
 
Słów modlitwy dziękczynienia z Kanaanu, 
Którą w Jom Kippur uratowany ogłasza, 
Że do dziś krwawią macewy drzew na Koniuchach… 
 
________________ 
1) Nieużytki z rzadkim laskiem koło Maćkowic (Przemyskie), gdzie w lecie 1943 roku 
     Niemcy rozstrzelali kilkadziesiąt żydowskich rodzin. 
2) Ukraińscy policjanci współpracujący z Niemcami. 
3) Salomon Ehrenfreud, jako jedyny zbiegł nagi z miejsca kaźni i do końca wojny 
     ukrywał się wraz z l5-osobową grupą Żydów z przemyskiego Getta u polskiej 
     Rodziny („Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”…) w Orzechowcach. Zmarł 
     w Izraelu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Żarna 

Nieznanemu żołnierzowi z Wehrmachtu… 
 
Wszedł niespodzianie! Pod bronią, w mundurze 

feldgrau… 
Na jego widok znieruchomiała żarnówka 
Było za późno, żeby się znaleźć w kryjówce… 
Zastrzeli lub, jak ludzie mówili - Birkenau! 
 

Żołnierz dłuższą chwilę chłopców wzrokiem szacował; 
Zapamiętał: Kto nie zniszczy kamieni żaren… 
Lub kto zmiele na swych żarnach choćby garść ziaren… 
Spuścił wzrok i powoli karabin zdejmował… 
 
- Panie żołnierzu! - Sześciolatek z przerażeniem 
Padł na kolana. – To na chleb, mama kazała… 
Twarz młodego Niemca uśmiechem zajaśniała 
 
- Fürchtet euch nicht!1) – Odpowiedział ze 

zrozumieniem… 
Po chwili żarnówka w jego ręku śmigała, 
A do miski mąka sypała się strumieniem… 
 
Szczecin, 24.08.2010 
 

________________ 
1) Nie bójcie się. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Marian Kasprzyk z najbliższą rodziną podczas 5 wieczoru 
                W Pałacu Literacko, 17 marca 2011 r. Fot. Izabela Ginett. 
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WITRYNA POETYCKA 
 
Agnieszka Przybylska 
Płynę 
 

Pośród obłoków 
jak mgła delikatnych 
wśród gniazd jaskółek 
stęsknionych za chłodem 
dłonie otwieram 
jak skrzydła Ikara 
nienowe 
 

Wodę zagarniam 
do kubeczka serca 
łzami odmywam 
zeszłoroczne 
smutki 
biegnę ku szczytom 
ukrytym w błękicie 
i chmurach 
 

Gwiazdy wirują 
w niespokojnym tańcu 
komety czeszą warkocz 
o gór turnie 
a zieleń skacze 
jak beztroska sarna 
i czas nurkuje 
w głąb prastarej 
studni 
 

Płynę 
czy może woda 
płynie we mnie 
ginę 
czy może 
czas odpływa z nagła 
pytać nie umiem 
i chyba nie trzeba 
bo ponad głową 
odkrywam 
Latarnię 
 

25.07.2013 
 
 
 

 
Agnieszka Przybylska 
Jabłonka 
 

Patyk mizerny 
co dawniejszej wiosny 
w ziemię cierpliwie 
wrastał 
wbrew nadziei 
 

Okno bez szyby 
co wiatrom otwarte 
bez parapetu 
z krwistą pelargonią 
 

Brama jak serce 
otwarta szeroko 
droga jak matki 
ramiona dostępna 
 

Życia okruchy 
przemieszane 
z manną 
i słoneczniki zdumione 
jesienią 
 

Jabłonko mocna 
owocem bogata 
listku zielony 
bez skazy 
przymrozku 
 

Dziecko z zachwytem 
wpatrzone w pierwiosnek
i starzec wsparty 
na kiju laskowym 
 

Moje śpiewanie 
moje zapytania 
Twoje zagadki 
Twoje wyjaśnienia 
 

I tylko głodu garść 
w koszyku 
jak chleb święcony 
czeka na łamanie 
 

25.07.2013 
 
 
 
 
 

 
Helena Pilarska 
Trzy dni w Kraczewicach 
 

Nie spotkałam 
żadnego konia 
żadnej krowy 
Odleciały bezpowrotnie 
i gęsi i kaczki. 
Cisza o świtaniu dzwoni 
Nie zapiał kur 
nie zaszczekał burek 
nie ma pszczół i nie ma jaskółek. 
Boli pustka po wyciętym sadzie. 
 

2013 
 
 
 
Helena Pilarska 
Skowroneczku mój 
 

Moje szczęście to ptaki. 
Nie te egzotyczne 
ptaki złotopióre, 
którym to człowiek gotów 
kupić klatkę złotą. 
 

Moje szczęście - piórka ulotność 
na wietrze. 
 

I… skowroneczku mój! 
Dziękuję ci za to, że jesteś 
choć jesteś daleko. 
Przeżywam cię w sobie 
jak w porannym słonku 
zawisłeś wysoko, 
by w podniebnym lazurze 
chwałę bożą śpiewać 
i łzy moje płoszyć, 
kiedy jako dziecko 
pracowałam w polu. 
 

Komu teraz śpiewasz 
skowroneczku mój? 
Brak żeńców, brak koni 
i bez miedzy pola. 
 

2013 
 

Pegaz Policki : dodatek literacki do Wieści Polickich. 
Redakcja : Adam W. Siedlecki, kontakt : adam.w.siedlecki@wp.pl. 
Współpraca : Zofia Bogdanowicz-Kasprzyk, Helena Pilarska, 
Agnieszka Przybylska. 
Zdjęcie : Izabela Ginett. Korekta : A. Siedlecka. 
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach i Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. 

Wspomnienie 
o Zygmuncie Zdanowiczu
Animatorki teatralnej i instruktorki Aleksandry Słowińskiej

Zygmunt Zdanowicz poświęcił całe życie sztuce, podejmował różne wyzwania, 
co sprawiło iż przez całe swoje życie był aktywny. Umiał nawiązać kontakt z każdym 
człowiekiem- w jego przypadku nie było „przepaści pokoleniowej”. Myślę, że działo się 
tak dlatego, ponieważ jego językiem był język sztuki i teatru oraz język prostego człowie-
ka niezdeterminowanego materializmem czy statusem społecznym, ale SZCZEROŚCIĄ. 
Był zawsze sobą, nawet gdy komuś to nie odpowiadało. To rzadkość w dzisiejszych cza-
sach. Uważam, że wszyscy powinniśmy się tego uczyć od niego. Oprócz tego, że był 
prawdziwym artystą, to jeszcze dobrym człowiekiem. 

Poznałam go będąc jeszcze w szkole podstawowej, gdy przyszłam do polickiego MOK, 
nie wiedząc jeszcze po co. On pokierował mnie do grupy teatralnej Krzywy Teatr. Tam 
spędziłam osiem lat, grając na scenie. Zygmunt zawsze był chętny do współpracy czy  
pomocy. W 2002 roku wspólnie z Zygmuntem przygotowałam monodram pt. „Przegryźć 
dżdżownicę” na podstawie tekstu Katarzyny Grocholi. Wspominam ten czas bardzo miło. 
Z Zygmuntem pracowało się jak z prawdziwym artystą: twórczo, niekiedy burzliwe, ale 
zawsze bardzo sympatycznie. Pamiętam, że wygraliśmy tym monodramem Festiwal 

w Stargardzie Szczecińskim. Gdy byłam jeszcze na studiach, Zygmunt zachęcał mnie 
bardzo, abym założyła własną grupę teatralną i jestem do dziś przekonana, że gdyby nie 
jego namowy nie odważyłabym się na ten krok. Bardzo mnie wspierał, za co zawsze będę 
mu wdzięczna. 

Nie raz rozmawialiśmy o platformie artystów przejeżdżającej po Policach, o teatrach, 
które mogłyby zawitać do naszego miasta, planowaliśmy różne realizacje teatralne, jak 
np. reaktywację spektaklu pt. „Dieta” (w której niegdyś występowałam). Zrealizowałam 
ją rok temu, już po jego śmierci. Jego odejście było jednym z impulsów do tego, aby zre-
alizować w Policach Festiwal Teatralny na poziomie, jakim nie powstydziłoby się duże 
miasto. Nie wyobrażałam sobie nie przydać Festiwalowi TEK imienia Zyzia. 

Z inicjatywy Aleksandry Słowińskiej wiele lat współpracującej z Zygmuntem Zdano-
wiczem powstał projekt Festiwalu Teatralnego, o którym szerzej napiszemy w oddziel-
nym numerze.

Aleksandra Słowińskia
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Karpacz samorządowo
Partycypacja nie boli, czyli jak biznes, mieszkańcy i samorząd razem mogą zmieniać miasto.

Informacja prasowa

Prezydent Bronisław Komorowski 
powiedział niedawno otwierając jed-
ną z wystaw: „Krajobraz to własność 
wspólna, należy dbać o to, by architek-
tura tworzyła razem  z nim harmonię”. 
Jest to kontynuacja polityki wobec 
samorządów. Już w marcu Prezydent 
Bronisław Komorowski zwrócił się bo-
wiem do prezydentów, burmistrzów 
i wójtów z apelem, by ci korzystali 
szeroko z modelu współuczestnicze-
nia mieszkańców w kluczowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
sprawach  w myśl modeli New Public 
Management  i Good Governance.   

Ustawa z partycypacją w tle
 
O otwarciu na mieszkańców 

mówi w większości projekt ustawy 
o samorządzie.  W uzasadnieniu do 
projektu ustawy argumentuje się, 
że siłą rozwoju w coraz większym 
stopniu jest aktywność obywateli 
i przedsiębiorstw, a nie działalność 
państwa i jego administracji. Prezy-
dent o rozszerzaniu współpracy sa-
morządów z mieszkańcami mówił 
niemal od początku swojej kadencji 
(pierwszy projekt ustawy pochodzi 
z marca 2011 r). Kolejny raz, w do-

słownym tonie, na początku tego 
roku, kiedy podkreślił po raz kolej-
ny, by kluczowe dla miast i miejsco-
wości decyzje były omawiane sze-
roko z lokalną społecznością. Choć 
wtedy napotkał spory opór ze stro-
ny włodarzy, którzy mówili wprost  
o „pieniaczach” i „zawodowych 
społecznikach”, w wielu miastach 
postanowiono wykorzystać ten mo-
del, np. do pilotażowego wykrojenia 
partycypacyjnego budżetu, odda-
nego do wyłącznej decyzji miesz-
kańców. Ci zgłaszali swoje pomysły 
(bądź gotowe projekty), następnie 
były one wybierane w otwartym gło-
sowaniu. Prace nad ustawą nadal 
trwają, ale manifest już przyniósł 
wiele dobrego.

„Pieniacze” u głosu  

Co pokazują dotychczasowe 
przykłady projektów partycypa-
cyjnych? Pomimo sprzeciwu wielu 
samorządowców, ograniczających 
partycypację do konsultacji spo-
łecznych, okazuje się, że wspólne 
procedowanie istotnych projektów 
daje więcej dobrego niż złego. Efek-
tem spotkań lub warsztatów jest 

zebranie wielosektorowych, zróż-
nicowanych pomysłów  na ulep-
szenie najbliższej przestrzeni miast 
i mniejszych miejscowości. Jeden 
z modeli przytoczonych przez Kan-
celarię Prezydenta - Good Governan-
ce (Dobre Rządzenie), zakłada, że 
podejmowanie decyzji oraz działań 
w administracji publicznej musi cha-
rakteryzować się angażowaniem 
wszystkich zainteresowanych stron, 
praworządnością, przejrzystością, 
odpowiadaniem na potrzeby spo-
łeczne, dążeniem do konsensusu, 
uwzględnianiem głosów mniejszo-
ści, efektywnością, jak również sze-
roko rozumianą odpowiedzialnością 
wobec społeczeństwa. I zdaje się, 
że samorządy zauważają korzyści 
z takiego procedowania ważnych dla 
całych ośrodków miejskich rozwiązań.

Centrum miasta wspólnie? 

W lipcu zakończył się jeden z przy-
kładów współdziałania biznesu, samo-
rządu i lokalnej społeczności. W Karpa-
czu - górskiej miejscowości na Dolnym 
Śląsku, którą rocznie odwiedza XXX 
XXX turystów - mieszkańcy, goście 
i inwestorzy mogli współuczestniczyć  

w projektowaniu najważniejszej czę-
ści miasta - centrum wraz z ponad 
800 metrowym deptakiem spacero-
wym. W wyniku zaangażowania lokal-
nych inwestorów - m.in. dewelopera 
budującego inwestycyjne domy pod 
wynajem oraz Urzędu Miasta Karpa-
cza -  zorganizowano cykl warsztatów 
dla mieszkańców i turystów. Powo-
łano specjalne 4 grupy warsztatowe 
pod nadzorem Towarzystwa Urbani-
stów Polskich. Zebrano pomysły  od 
mieszkańców, w toku prac zorganizo-
wano 3 otwarte spotkania, podczas 
których omawiano poszczególne 
projekty i założenia proponowane 
przez specjalistów  od projektowania 
przestrzeni publicznej. Prowadziliśmy 
podobny projekt w Świnoujściu.  Po 
wybudowaniu nadmorskiej prome-
nady zwiększył się ruch turystyczny, 
goście spędzający u nas wakacje 
znaleźli dla siebie więcej przestrzeni, 
a my, jako inwestor, skorzystaliśmy 
na zainteresowaniu - sprzedaliśmy 
bowiem wszystkie budowane  w Świ-
noujściu domy - argumentuje Jacek 
Twardowski, dyrektor generalny firmy 
Kristensen Group. 

Inwestorzy rozwijają miasta

Nowi inwestorzy i dodatkowi tu-
ryści to korzyść dla miasta - wtóruje 
Bogdan Malinowski, burmistrz Kar-
pacza: Od 2 lat udostępniamy bu-
dżet partycypacyjny mieszkańcom, 
pytając ich otwarcie o zdanie. Nie 
mogło być inaczej w przypadku naj-
ważniejszej dla przyszłości Karpacza 
inwestycji - nowego deptaka. Wiemy, 
że to element, który ściągnie do nas 
nowych turystów, a nasi mieszkańcy 
w dużej mierze z turystyki się utrzy-
mują - dodał Burmistrz Malinowski. 
Jak zapewniają władze miasta, wy-
bór ostatecznego projektu także po-
zostanie w rękach mieszkańców - na 
głównej ulicy mają zostać ustawio-
ne 4 koncepcje zagospodarowania, 
a ostatecznie przesunięty do projektu 
technicznego zostanie ten wybrany 
w otwartym głosowaniu. Argumenty 
użyte przez Prezydenta Komorowskie-
go potwierdził były architekt Karpacza: 
Dobrze więc, że tym razem postawio-
no na otwartość w projektowaniu, za-
proszono zespoły specjalistów, któ-
rzy stworzyli różnorodne koncepcje 

w oparciu o potrzeby zgłoszone przez 
mieszkańców. Mamy wiele jakościo-
wych pomysłów, a nie jeden projekt 
narzucony z góry przez władze. Mia-
sto zamierza wybraną  w głosowa-
niu propozycję zrealizować do XXXX 
roku. Prawdopodobnie będzie to ko-
lejny wabik dla inwestorów.

Model partycypacyjny jest korzyst-
ny nie tylko ze względu na wielość 
pomysłów, które  w toku konsulta-
cji powstają. Więcej indywidualnych 
jednostek jest w stanie wygenerować 
większą ilość korzystnych pomysłów. 
Wiele z inwestycji w ramach np. bu-
dżetów partycypacyjnych nigdy by 
nie powstało, ponieważ władze we 
wszystkich przypadkach wiedzą, 
czego tak naprawdę oczekują miesz-
kańcy lub bywają one z góry odrzu-
cane jako bezwartościowe. Prezydent 
mówi niejako „rozmawiajcie”, bo to 
niesie ze sobą korzyści - włączenie 
społeczeństwa w proces decyzyjny 
w tym zakresie przełoży się na dalszą 
budowę społeczeństwa obywatel-
skiego i lepsze urzeczywistnienie idei 
samorządności.
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W sieci
Dostęp do sieci w polsce ma 75,7 procent osób w wieku od 16 lat, wynika z badania diagnoza 
społeczna 2013. Nie jest to jednak cała prawda, bo wśród tych, którzy mogą być online, 
niemal 15 procent korzystać z internetu nie chce. Daje to w sumie 40 procent osób żyjących 
offline.

Daleko w tyle

Dostęp do sieci w Polsce ma 75,7 
procent osób w wieku od 16 lat, wy-
nika z badania Diagnoza Społeczna 
2013. Nie jest to jednak cała prawda, 
bo wśród tych, którzy mogą być onli-
ne, niemal 15 procent korzystać z in-
ternetu nie chce. Daje to w sumie 40 
procent osób żyjących offline.

Z takimi statystykami plasujemy się 
na szarym końcu Unii Europejskiej. 
W krajach Wspólnoty z internetu, jak 
wynika z danych Eurostatu, korzysta 
76 procent gospodarstw domowych. 
Tymczasem w krajach Beneluksu 
i sporej części Skandynawii, sieci uży-
wa 90 procent społeczeństwa.

- Polska goni pod względem penetra-
cji szerokopasmowym dostępem do 
internetu Europę Zachodnią, jednak 
tempo jest mniejsze niż zakładaliśmy 
jeszcze kilka lat temu - komentuje 
Karol Wieczorek, kierownik do spraw 
komunikacji korporacyjnej w Ne-
tii, popularnego dostawcy internetu 
w Polsce.

Karol Wieczorek twierdzi jednak, że 
zestawiając dane na ten temat z po-
szczególnych krajów, trzeba brać pod 
uwagę, iż w naszym wskaźniki do-
stępności łącza na stu mieszkańców 
zaniżane są przez wysoką średnią 
liczbę osób przypadającą na gospo-
darstwo domowe.

- Drugim elementem zaniżającym 
polski wskaźnik jest spora liczba 
dostępów mobilnych, które często 
zastępują dostęp stacjonarny, który 
z kolei jest podstawą do wyliczenia 
penetracji w Unii Europejskiej - doda-
je Wieczorek.

Dlaczego Polacy uciekają od wirtu-
alnego świata?

Ogromny odsetek internautów po 
prostu z sieci korzystać nie chce - 
to obecnie niemal 60 procent wśród 
osób offline. Co ciekawe, brak za-
interesowania internetem z roku na 
rok wykazuje coraz większy odsetek 
ankietowanych - jeszcze w 2007 roku 
było to niewiele ponad 46 procent.

- W 2012 roku w stosunku do roku 
poprzedniego zmalał odsetek gospo-
darstw, dla których powodem braku 
dostępu do internetu w domu były: 
brak technicznej możliwości podłą-
czenia, dostęp do internetu z inne-
go miejsca oraz zbyt wysokie koszty 
sprzętu - komentuje Joanna Trybu-
chowska, PR Manager Polskiego Ba-
dania Internetu. Dane te z jednej stro-
ny świadczą o eliminowaniu barier 
technologicznych, jednak z drugiej 
sugerują brak zainteresowania siecą.

- Osoby, które nie korzystają z inter-
netu wskazują przede wszystkim na 
brak potrzeby, a nie bariery finanso-
we. To, czego przede wszystkim od 
zawsze brakuje w Polsce, to szeroko 
zakrojonych akcji edukacyjnych, któ-
re pokazywałyby, jak korzystanie z in-
ternetu poprawia jakość codziennego 
życia - komentuje Sławomir Pliszka, 
dyrektor do spraw badań Polskiego 
Badania Internetu.

Fatalna sytuacja na wschodzie

Wciąż jednak ogromna liczba Polaków 
chciałaby korzystać z internetu, ale 
nie ma takiej możliwości. Tragiczna 
sytuacja jest zwłaszcza we wschod-
nich województwach - świętokrzy-
skim i lubelskim. Eksperci twierdzą, 
że w większości miejscowości, szero-
kopasmowy internet ma tam niewiele 
ponad 10 procent mieszkańców.

Nieco lepszy obraz wyłania się z da-
nych Głównego Urzędu Statystyczne-
go dla całej wschodniej części kraju. 
Szerokopasmowy dostęp ma tam 
obecnie ponad 60 procent gospo-
darstw domowych. To jednak wciąż 
najniższy odsetek w kraju. Mieszkań-
cy wschodnich województw równo-
cześnie najrzadziej korzystają z inter-
netu regularnie - taką częstotliwość 
deklaruje niewiele ponad 53 procent. 
Dla porównania, w części centralnej 
jest to ponad 61 procent osób.

Fatalną sytuację próbuje naprawić 
Ministerstwo Administracji i Cyfryza-
cji - Michał Boni zapowiedział, że do 
końca 2020 roku w kraju powstanie 
ponad 33 tysiące kilometrów nowych 
sieci internetu szerokopasmowego, 
a ponad sto tysięcy gospodarstw 
domowych otrzyma w tym czasie 
dofinansowanie. Plany są ambitne, 
zwłaszcza, że przepływność sieci ma 
wynosić 30 megabitów na sekundę 
na terenie całego kraju.

Obecnie realizacja projektu idzie jed-
nak mozolnie. Na początku tego roku, 
zgodę na dofinansowanie w wysoko-
ści 156 milionów złotych Sieci Sze-
rokopasmowej Polski Wschodniej, 
dostało województwo świętokrzyskie. 
Powstaje tam 1,4 tysiąca kilometrów 
światłowodów, a sieć obejmie swoim 
zasięgiem ponad 230 tysięcy osób. 
Projekty realizowane są również 
w pozostałych województwach: war-
mińsko-mazurskim, podlaskim i pod-
karpackim. Zgodnie z planami, naj-
później do końca października 2015 
roku powstanie tam w sumie ponad 
6,1 tysiąca kilometrów sieci światło-
wodowej o wartości niemal 860 milio-
nów złotych.

- Jest wiele miejsc, w których komer-
cyjne inwestycje w budowę infra-
struktury dostępowej z prawdziwego 
zdarzenia są całkowicie nieopłacalne 
i tam bez wsparcia środkami publicz-
nymi sieci nie powstaną. Angażo-
wanie się rządu w takich sytuacjach 
jest więc pożądane. W pozostałych 
przypadkach rząd powinien się kon-
centrować na tworzeniu środowiska 
ułatwiającego prowadzenie inwestycji 
i zachowanie konkurencji - twierdzi 
Karol Wieczorek.

Sławomir Pliszka z Polskiego Badania 
Internetu zaznacza jednak, że różnice 
między zachodnią a wschodnią czę-
ścią Polski nie da się zasypać tylko 
workiem pieniędzy na inwestycje. 
- Brakuje przede wszystkim progra-
mów motywacyjnych, które wskazują 
na korzyści wynikające z korzystania 
z sieci - poprawę jakości zycia, bliższy 
kontakt z rodziną, dostęp do usług 
lub oszczędność czasu i pieniędzy - 
dodaje ekspert PBI.

Zgodnie z metodologią Net Index, 
krajowe łącza są w stanie osiągnąć 
maksymalną prędkość średnio na 
poziomie 13,4 megabitów na sekun-
dę. W Unii Europejskiej średnia wyno-
si niemal 20 megabitów na sekundę. 
Najszybsze łącza mają Luksembur-
czycy - to obecnie ponad 71 megabi-
tów na sekundę.

Internet jest wolny i bardzo drogiW 
niektórych częściach kraju internet 
to wciąż dobro luksusowe, a jeśli już 
mamy do niego dostęp, to łącza są 
bardzo wolne. Według danych Net 
Index, internet w Polsce pod wzglę-
dem szybkości jest dopiero czwarty 
od końca w całej Unii Europejskiej. Za 
nami są tylko Grecja, Cypr i Włochy.
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Krajowy internet należy również do 
najdroższych w Europie. Zgodnie 
z danymi Net Index, za miesiąc dostę-
pu do internetu musimy płacić niemal 
19 dolarów, czyli około 60 złotych. 
Instytucja wyliczyła, że kwota ta sta-
nowi ponad 1,6 procent wartości PKB 
na osobę, co daje szósty, najdroższy 
wynik w Unii Europejskiej. Najtaniej 
mają Luksemburczycy. Miesięczny 
abonament kosztuje tam co prawda 
średnio ponad 54 dolary miesięcznie, 
jednak ta kwota to zaledwie 0,6 pro-
cent wartości PKB na osobę.

- Oczywiście względne koszty do-
stępu do internetu w Polsce nadal 
są mniej korzystne w porównaniu 
z Europą Zachodnia. Jednak i u nas 
na przestrzeni ostatnich lat możemy 
zaobserwować wyraźny spadek cen 
usług lub polepszenie parametrów 
łączy za tę sama cenę - komentuje 
Sławomir Pliszka.

Ekspert zwraca też uwagę na zna-
czenie rosnącego rynku internetu 
bezprzewodowego. - Już za 10-30 
złotych miesięcznie można korzystać 
z internetu w komórce. Tanieje także 
sam sprzęt - za kilkaset złotych moż-
na mieć tablet, za tysiąc-półtora lap-
top, a smartfona za złotówkę - wylicza 
Sławomir Pliszka.

Nadzieją jest mobile. Gdyby tylko był 
tańszyZ roku na rok rośnie popular-
ność internetu bezprzewodowego, 
który może poprawić sytuację Polski, 
ale przede wszystkim wschodnich wo-
jewództw. Na koniec minionego roku, 
korzystało z niego już ponad cztery 
miliony Polaków, czyli 10,6 procent 
wszystkich użytkowników - wynika 
z badania Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej. Głównymi dostawcami byli 
operatorzy sieci ruchomych - P4, Po-
lkomtel, PTC oraz PTK Centertel, kon-
centrujący blisko 95 procent udziałów 
w sektorze, czytamy w raporcie.

Internet mobilny w kraju idzie 
w górę, jednak dużo wolniej niż śred-
nio w Europie. W ciągu 12 miesię-
cy od kwietnia 2012 roku, najniższy 
przyrost udziału odsłon mobilnych 

w ruchu internetowym odnotowano 
na Białorusi (34 procent), na Litwie 
(81 procent) oraz właśnie w Polsce 
(wzrost o 87 procent), wynika z da-
nych Gemiusa, międzynarodowego 
ośrodka badania internetu. Na pozo-
stałych rynkach wzrost liczby odsłon 
dokonywanych za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych wyniósł mię-
dzy 100 a 200 procent.

Sieć bezprzewodowa rozwija się dużo 
szybciej w Słowacji, na Węgrzech, 
w Chorwacji i na Litwie. - To wpływ 
funkcjonowania na tych rynkach sil-
nych lokalnych marek, które wysoką 
popularność wśród użytkowników 
urządzeń przenośnych zdobyły dzię-
ki swoimi mobilnym serwisom www - 
komentuje Krzysztof Rosiński, ekspert 
Gemiusa w obszarze mobile. Tym-
czasem w Polsce część wydawców, 
oprócz mobilnych wersji serwisów, 
udostępnia również dedykowane apli-
kacje na smartfony i tablety, które nie 
wliczają się do statystyk odsłon stron 
internetowych.

Eksperci wskazują , że popularność 
sieci mobile będzie w najbliższych la-
tach rosła. - Znaczący wpływ na ten 

stan rzeczy będą mieli operatorzy, 
których oferty staną się atrakcyjniej-
sze dla klientów - tłumaczy Krzysztof 
Jahns, mobile account managerw 
Mobiu, marce należącej do Cube 
Group. O potencjale mobile świadczą 
też wyniki w Europie. W krajach takich 
jak Dania, Irlandia lub Luskemburg, 
niemal 50 procent połączeń nawiązy-
wanych jest z urządzeń przenośnych.

Bezprzewodowy internet stosunkowo 
bardzo powoli zwiększa swoją popu-
larność głównie przez wciąż wysokie 
ceny. Te na bieżąco monitoruje Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. Okazuje 
się, że średni miesięczny koszt mobil-
nego internetu dla klientów indywidu-
alnych wyniósł 66,75 złotych. Niemal 
w miejscu stoją ceny internetu na kar-
tę. Dobra wiadomość jest jednak taka, 
że spadają ceny abonamentów.

W przypadku ofert dla klientów in-
dywidualnych - czytamy w raporcie 
URE - najwyższe spadki charaktery-
zowały taryfy z pakietem 15-20 giga-
bajtów - abonent decydujący się na 
taką opcję w marcu 2013 r. zapła-
ciłby o ponad 31 procent mniej niż 
w styczniu 2012 roku.




