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W numerze:
Lustracja

Proces dobiega końca
Sąd zamknął postępowanie 

dowodowe w procesie lustra-
cyjnym Władysława Diakuna. 
Zakończono przesłuchanie 
świadków. Wykonując zalece-
nia sądu apelacyjnego( to już 
jest trzeci proces) trzyosobowy 
żeński skład sędziowski szcze-
gółowo badał dotychczasowe 
zeznania świadków.

więcej str. 4

Tatynia - Hagen

Osobliwością Tatyni jest 
niewątpliwie kościółek p.w. św. 
Pawła ze schyłku XVII w. Ale 
także dwa ewangelickie cmen-
tarze. W niedzielę 15 września 
2013 r. drugi z nich oznaczono 
pa-miątkowym krzyżem. Na 
jednym z nich, starszym z XVIII 
w. postawiono podobny krzyż 
w 2012 r.

więcej str. 5

Kolejna wyprawa
Olka Doby

Mam już na liczniku kajako-
wym ponad 80 tysięcy kilome-
trów. Najwięcej zamieszania 
wywołała „Transatlantycka Wy-
prawa Kajakowa”. 26 paździer-
nika 2010 roku wypłynąłem 
z Dakaru, stolicy Senegalu. Po 
99 dobach wylądowałem przy 
ujściu rzeki Acarau w Brazylii. 
Moim zamiarem było przepły-
nięcie między kontynentami 
Afryki a Ameryki Południowej. 

więcej str. 6

Historycznie 
w Jasienicy

VII Jarmark Augustiański

Za nami VII Jarmark Augustiański. Ta impreza ma swych 
wiernych uczestników, widzów, wystawców. Moim zdaniem 
jest potrzebna, gdyż lansuje Jasienicę jako miejsce 
historyczne, oraz z tego powodu, że swym charakterem 
odbiega daleko od typowej imprezy masowej z wielką 
sceną, zespołami dla młodszych i starszych, mnogością 
stoisk konsumpcyjnych.

Niektóre polickie media opisały już 
i pokazały Jarmark. Stąd zamiesz-
czam jedynie kilka fotografii: wize-
runek awersu pamiątkowej monety, 
którą miałem na tę okoliczność przy-

jemność zaprojektować,  wrocławska 
grupa Gwardia Gryfa w widowisku 
„Trzy żywioły”, rycerze walczący do 
pierwszej krwi.

Janktórą miałem na tę okoliczność przy-
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SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA

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

Tatynia - Hagen
Osobliwością Tatyni jest niewątpliwie kościółek p.w. św. Pawła ze schyłku XVII w. Ale także 
dwa ewangelickie cmentarze. W niedzielę 15 września 2013 r. drugi z nich oznaczono pa-
miątkowym krzyżem. Na jednym z nich, starszym z XVIII w. postawiono podobny krzyż w 2012 r.

Pasje Jana Matury

Tym samym lista nekropolii, na 
których stanęły krzyże z tabliczka-
mi informacyjnymi w języku polskim 
i niemieckim zwiększyła się. Podob-
ne stoją już w Trzebieży, Drogoradzu, 
Niekłończycy. Jest to niewątpliwie za-
sługa i zabiegi Jana Antoniego Kłysa, 
który w Gminie sprawami historii re-
gionalnej i ochrony spuścizny od kil-
ku lat się zajmuje.

Tatynia niegdyś znacząca wieś 
w powiecie Randow po wojnie jest 
często odwiedzana przez byłych 
mieszkańców Hagen. Tak było też 
i tym razem. To efekty zabiegów i sta-
rań mieszkańców Berlina Waltera Büt-
tnera i Petera Augustina, którzy takie 
wizyty organizują. Tu na miejscu sta-
rania czyni Agnieszka Lerska - sołtys 
wsi. Mieszkańcy dawnego Hagen i Ta-
tyni spotkali się w kościółku na mszy 
św. Po poświęceniu krzyża przez ks. 
Waldemara Szczurowskiego w obec-
ności przewodniczącego Rady Miej-
skiej Witolda Króla, wszyscy udali się 
do świetlicy Rady Sołeckiej na słod-
ki poczęstunek. Tam nadarzyła się 
okazja do rozmów, pokazania zdjęć 
dokumentów. W luźnej rozmowie 
okazało się na przykład, że w domu 
z numerem 45, w którym mieszka dziś 
rodzina Andrzeja Praskiego, do koń-
ca wojny mieszkała rodzina Thoms. 
Margret Thoms przywiozła z sobą 
Stammbuch Familie Thoms, rodzinną 
książeczkę zawierającą dokumenty 
rodzinne, akty urodzenia.

Na zdjęciach: Msza św. sprawo-
wana przez proboszcza ks. Waldema-
ra Szczurowskiego, zgromadzeni pod 
krzyżem mieszkańcy Hagen - Tatyni, 
zachowany i pielęgnowany grób mał-
żeństwa niemiecko - polskiego Luizy 
z domu Huber i Franciszka Rozalik. 

Jan Matura

Proces dobiega końca
Sąd zamknął postępowanie dowodowe w procesie lustracyjnym Władysława Diakuna. 
Zakończono przesłuchanie świadków. Wykonując zalecenia sądu apelacyjnego( to już jest trzeci 
proces) trzyosobowy żeński skład sędziowski szczegółowo badał dotychczasowe zeznania 
świadków.

Lustracja

Po ich kolejnych przesłuchaniach 
przeprowadzona została krzyżowa 
konfrontacja.4. byłych funkcjonariu-
szy SB w zestawieniu każdy z każdym 
wyjaśniali różne fragmenty swoich 
zeznań. Żaden ze świadków właści-
wie niczym nie obciążył Diakuna. Nie 
przedstawiono też żadnego innego 
dowodu na jego rzekomą  agenturę 
w okresie PRL. Ponadto sąd odda-
lił wniosek prokuratorki IPN o prze-
słuchanie rzeczoznawcy - historyka.
Obserwując od początku lustracje bur-
mistrza Polic można śmiało stwierdzić,  
że tym razem sąd dokonał ostatecznych 
ustaleń. Trudno przewidzieć oceny sę-
dziów ale z przebiegu wydarzeń na sali 
wynika, że inny werdykt jak korzystny 
dla Władysława Diakuna jest niemożli-
wy.Do ostatecznego zakończenia zo-
stały tylko mowy końcowe i ogłoszenie 
wyroku. Proces został odroczony do 
4.listopada . Jest nadzieja że wówczas 
zostanie ogłoszony wyrok.

Andrzej Marek Sąd zakazał pokazywania twarzy świadków w mediach

P A N T O M O G R A M

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

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

Gabinet RTG ZĘBOWE
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Kolejna wyprawa
Olka Doby

Mam już na liczniku kajakowym ponad 80 tysięcy kilometrów. Najwięcej zamieszania wywołała 
„Transatlantycka Wyprawa Kajakowa”. 26 października 2010 roku wypłynąłem z Dakaru, stolicy 
Senegalu. Po 99 dobach wylądowałem przy ujściu rzeki Acarau w Brazylii. Moim zamiarem 
było przepłynięcie między kontynentami Afryki a Ameryki Południowej. 

Olo z powrotem na ocean

Trasę i termin Wyprawy uzgadnia-
łem z panem Andrzejem Armińskim. 
To w jego stoczni jachtowej w Szcze-
cinie kajak został zaprojektowany, wy-
konany i w większości wyposażony.
Kajak do bezpiecznego przepłynięcia 
Atlantyku, bo takie główne założenie 
sobie postawiliśmy musiał być od-
powiednio duży. Przecież wybiera-
łem się na ogromny obszar oceanu. 
Miałem na nim spędzić kilka miesię-
cy. Wiele czasu nam i trzem młodym 
projektantom, Michałowi, Robertowi 
i Radkowi zabrały dyskusje i rozważa-
nia jak mają wyglądać kolejne części 
kajaka. Była to praca wyjątkowa. Prze-
cież wcześniej jedynie trzech kajaka-
rzy prawie przepłynęło Atlantyk. Cała 
trójka startowała z wysp i lądowała na 
wyspach. Przecież wszyscy wiemy, 
że oceany to akweny między kon-
tynentami. Są tacy co wiedzą lepiej. 
Oficjalnie podaje się, że oni przepły-
nęli Atlantyk kajakami. Ja mam prawo 
takie określenie uściślić: prawie prze-
płynęli. Prawie jednak robi różnicę. 

Dwóch Niemców (1928 i 1956 rok) 
jako główny napęd używali żagli, po-
sługując się wiosłami kajakowymi. 
Brytyjczyk jedynie, kilkanaście lat 
temu nie używał żagli.

Czy takie rozważania są ważne? Dla 
mnie, jako turysty kajakarza jest to istotne.
Na częste pytania ludzi: czy nie za-
mierzam rozpiąć żagle – byłoby ła-
twiej? Zadaję pytanie pomocnicze. 
Wie Pani (Pan, Państwo) ilu żeglarzy 
przepłynęło ocean? Nie wiem, pada 
odpowiedź. A ja mówię – nikt tego nie 
wie, ale przyjmijmy, że setki tysięcy. 
Proszę to zestawić z liczbą kajakarzy. 
Jestem w bardzo nielicznym gronie 
kajakarzy, którzy przepłynęli Ocean 
Atlantycki; a jedynym który przepłynął 
go między kontynentami.

Kajak ten nie mógł płynąć dnem 
do góry. W przypadku wywrotki sam 
musiał wstawać do normalnej pozycji. 

Kajak w przedniej swojej części mie-
ścił małą (niektórzy mówili malutką 
– trochę większą od trumny) kabinę.

Po przepłynięciu Atlantyku prawie 
dwa miesiące czekałem w Fortalezie 
(Brazylia) na sprawną odsalarkę. Ten 
długi czas oczekiwania wymusił zmia-
nę planów. Popłynąłem wzdłuż brze-
gów Brazylii z Fortalezy w kierunku 
ujścia Amazonki. Niestety, silne wia-
try północno-wschodnie dopychały 
mnie do wybrzeża uniemożliwiając 
bezpieczne oddalenie się od lądu. 
Trzy razy przymusowo lądowałem 
na plażach. Jedno lądowanie było 
właściwie strandowaniem (przymu-
sowym, awaryjnym lądowaniem na 
plaży) nocnym. Po całodziennych 
zmaganiach z wiatrem usnąłem twar-
do będąc tylko 15 km od plaży. Wiatr 
zepchnął mnie do lądu a pobudkę 
miałem bardzo skuteczną z głową 

zalewaną falą przyboju. No cóż kajak 
z uszkodzoną instalacją elektryczną 
(oceaniczna woda bardzo szybko 
i skutecznie niszczy miedź i stale za-
wierające żelazo) oraz otarciami ka-
dłuba wymagał przeglądu i napraw. 
Dopłynąłem jedynie do Sao Luis. Tam 
po naprawie kajaka wynająłem sa-
mochód i nim kajak przewiozłem do 
Belem w ujściu Amazonki. Załatwiłem 
załadunek kajaka na statek płynący 
w górę Amazonki. Sam z setkami pa-
sażerów miałem miejsce dla hamaka 
wśród tłumu tubylców. W Manaus, 
Tabatindze, Santa Rosie i w Iquitos 
zmieniałem kolejno statki płynąc aż do 
podnóża ośnieżonych Andów. Ostat-
nim miastem, do którego dopływały 
jeszcze duże statki mogące wziąć 
na pokład kajak było Yurimaguas 
w Peru. 23 maja 2011 roku rozpoczą-
łem w Yurimaguas spływ rzeką Hualla-

gą by wpłynąć nią do rzeki Maranon. 
Po przyjęciu prawego dopływu – 
Ucayali rzeka przyjmuje nazwę Ama-
zonka. Po przepłynięciu granicy Peru 
i Brazylii w Tabatindze płynąłem rzeką 
Solimoes (tak Brazylijczycy nazywają 
Amazonkę w stanie Amazonas). 

Niestety, w niedzielę 19 czerwca 
pięciu bandytów pracowicie rabowało 
mnie i kajak przez trzy godziny sku-
tecznie uniemożliwiając jakikolwiek 
opór karabinem, rewolwerem i ma-
czetami. Szukając kokainy niszczyli 
kajak maczetami. Maczet używali też 
wymachując mi nad głową, markując 
ciosy. Tydzień później, również w nie-
dzielę trzech bandytów z karabinem, 
rewolwerem i maczetami tylko półgo-
dziny rabowało z kajaka to co im się 
spodobało.

O rabunkach informowałem ro-
dzinę, ambasadę polską i policję. Za 
duże zagrożenie życia wymusiło na 
mnie przerwanie zamiaru spłynięcia 
do ujścia Amazonki, po dopłynięciu 
do Manaus.

Ja mówię, że miałem szczęście 
uchodząc z życiem z dwóch rabun-
ków. Gdy 23 maja zaczynałem spływ 
Huallagą w Peru nie wiedziałem, że 
cztery dni później niedaleko mnie 
zostaną zastrzeleni na rzece moi bar-
dzo dobrzy znajomi kajakarze. Celina 
Mróz i Jarosław Frąckiewicz z Gdań-
ska. Straszna dla wszystkich Polaków 
wiadomość – cześć ich pamięci.

Na pokładzie statku sprowadziłem 
kajak do Belem przy ujściu Amazonki 
do Atlantyku. Szukałem możliwo-
ści transportu kajaka do Miami na 
Florydzie by kontynuować pierwotny 
plan dopłynięcia w drugim etapie Wy-
prawy do Waszyngtonu.

Z braku pieniędzy na transport po-
jawił się wtedy pomysł pana Andrzeja 
Armińskiego by spróbować przepły-
nąć Ocean Spokojny, czyli Pacyfik.  
Kłopoty transportowe – czytaj brak 
pieniędzy na transport kajaka i nowe 
wyposażenie po rabunkach, wymusi-
ło na mnie decyzję pozostawienia ka-
jaka w klubie jachtowym w Belem. Ja 
sam poprzez USA wróciłem do Polski 
Przeżycia na oceanie zawarłem w mo-
jej najlepszej książce: „Olo na Atlanty-
ku. Kajakiem przez ocean”

Z Polski czyniłem starania spro-
wadzenia kajaka z Brazylii do Europy. 
Jednocześnie przygotowywałem się 
do następnej „Transpacyficznej Wy-
prawy Kajakowej”.

Wielokrotne, różnorodne i nieusta-
jące próby sprowadzenia kajaka do 
Europy były nieskuteczne.

W końcu 2012 roku pan Armiński 
powiedział mi: nie możesz sprowa-
dzić kajaka – trzeba po niego popły-
nąć. Zasugerował on wtedy kolejną 
zmianę planów. Ogromne, puste ob-
szary Pacyfiku po dogłębnej analizie 

byłyby potencjalnie groźne dla kaja-
karza. Nie na Pacyfik lecz na Atlantyk. 
Skorygowałem jego pomysł co do 
długości trasy i tak zaczęła żyć na-
stępna Wyprawa. 

Katamaranem pana Andrzeja po-
płynąłem jako załogant (jestem też 
żeglarzem!) pod jego dowództwem 
z Portugalii na Wyspy Kanaryjskie. 
Wróciliśmy do kraju na Nowy Rok. 
Pod koniec lutego powrót do jachtu 
i popłynęliśmy na wyspy Zielonego 
Przylądka. Po kilkudniowej przerwie 
popłynęliśmy do Belem w Brazylii po 
kajak. W ciągu czterech intensyw-
nych dni pracy przeniosłem sprzęt 
z kajaka na jacht, mycie, czyszczenie 
i odpływamy. Przez cztery dni nie mia-
łem czasu wyjść poza teren mariny. 
Po sprawnym załadowaniu i zamoco-
waniu kajaka odpływamy z Belem. Po 
wypłynięciu na szerokie wody poza 
zasięg najpotężniejszej rzeki świata – 
Amazonki, poczuliśmy ulgę: operacja 
kajak udana nadspodziewanie. Na 
Guadelupie odpoczęliśmy kilka dni. 
Potem kurs na Azory. Niestety, oce-
an nie pieścił. Znęcał się nad nami 
tygodniowym sztormem z wiatrem 
do 11 stopni w skali Beauforta. Postój 
w Horcie na Azorach to tylko dwie 
doby. W połowie maja dopłynęliśmy 
do Duardenenez w północno-zachod-
niej Francji. Załadunek kajaka na przy-
czepę i hajda w drogę do Szczecina.

Tu, w miejscu narodzin, czyli 
w stoczni jachtowej uzgodniliśmy ja-
kim przeróbkom powinien ulec kajak 
by był gotowy do większego wyzwania.

Projektując coś zupełnie nowego, 
trudno jest wymyślić coś idealnego. 
A dla kajaka nie było wzorów. Po 
pierwszej Wyprawie miałem szereg 
uwag i życzeń w celu ulepszenia kaja-
ka. Zaczął się okres dalszego zdoby-
wania poparcia dla ambitnego projek-
tu – szukanie sponsorów. W stoczni 
prace z różną intensywnością były 
prowadzone.

Teraz, kilka dni przed wyjazdem 
na następną Wyprawę sprecyzuję ak-
tualne plany.
2013-09-23-10-00 to godzina po-
czątku jedynej prezentacji kajaka po 
przeróbkach. Będzie miało to miejsce 
w Policach na ulicy Siedleckiej przed 
Miejskim Ośrodkiem Kultury (MOK). 
Bezpośrednio po prezentacji wyjazd 
do Lizbony (stolica Portugalii – Euro-
pa). 2013-09-26 to planowany czas 
startu z kontynentu Europy. Po około 
120 dobach planuję wylądować na 
Florydzie (USA – Ameryka Północna). 
Przyjmijmy jako metę środek Florydy 
– Cap Canaveral. :-) Teoretyczna dłu-
gość trasy to 8 500 km. 

Po wypłynięciu z Lizbony powi-
nienem kierować się w stronę Wysp 
Kanaryjskich. Lądowanie jedynie 
w przypadku poważnych problemów. 

Planowo w pobliżu Wysp koryguję 
kurs kierując się do drugiego zwrot-
nego punktu 25 N, 25 W. Od tego 
punktu kurs do Brytyjskich Wysp 
Dziewiczych (Wyspy Karaibskie). Po-
dobnie jak na Kanarach – lądowanie 
w razie konieczności. Gdy załoga 
i kajak w porządku – zmiana kursu na 
Florydę. Trochę urozmaicenia kurso-
wego w rejonie Bahamów. Wreszcie 
okrzyk: ZIEMIA, AMERYKA!!!

Trzymajcie kciuki oby tak było :-) 

Całe to zamieszanie z kajakiem 
oceanicznym zawdzięczam wspania-
łemu człowiekowi: Panu Andrzejowi 
Arminskiemu. To on zdecydował się 
pomóc mi zrealizować to niezwykłe 
zamierzenie: przepłynąć ocean kaja-
kiem. Ileż to trzeba mieć dobrej woli 
i wiary w człowieka by podjąć się ta-
kiej roli: zaprojektować, zbudować, 
wyposażyć kajak a potem jako stra-
teg nadzorować Wyprawy. 

Andrzeju, dziękuję Tobie bardzo 
serdecznie za umożliwienie mi zre-
alizowania jednej i przygotowanie 
drugiej „Transatlantyckiej Wyprawy 
Kajakowej”.

Możliwość planowania i przygoto-
wania kolejnej Wyprawy zawdzięczam 
przychylności władz Gminy Police 
– głównemu sponsorowi najbliższej 
Wyprawy.

Jestem Policzaninem od 1975 
roku, długoletnim pracownikiem Za-
kładów Chemicznych „Police”. Kiedyś 
miałem poparcie i pomoc Zakładów 
w kilku ekstremalnych, morskich wypra-
wach kajakowych. Jako emeryt Zakła-
dów nie uzyskałem od nich poparcia.

Dziękując wszystkim sponsorom 
za wsparcie Wyprawy wyróżniam re-
prezentującego sponsora głównego 
- Gminę Police, Pana Burmistrza Wła-
dysława Diakuna. 

Panie Burmistrzu, dziękuję za wie-
loletne życzliwe traktowanie moich 
wypraw kajakowych; szczególnie za 
skuteczną pomoc w tej najbliższej 
Wyprawie. Zdaję sobie sprawę, że 
niemożliwym jest nawet teoretyczne 
przetrwanie w kajaku na oceanie dla 
wielu osób. Dlatego z chęcią dekla-
ruję gotowość spotkań na temat róż-
nych aspektów przetrwania kajakarza 
na oceanie. Tylko jeden mały dro-
biazg muszę zrealizować: przepłynąć 
Atlantyk.

Mając życzliwe poparcie władz 
Gminy Police, jej mieszkańców oraz 
rodaków w Polsce i na świecie będę 
miał chęć szybkiego powrotu do tak 
wspaniałego miasta jak Police.

Składam Wszystkim czytającym 
życzenia udanych Świąt oraz Szczę-
śliwego Nowego Roku:-)

Aleksander Doba + „Olo”
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Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Policach

W sobotę, 14 września na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 
w Policach rozegrany został IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji 
w Policach. 

IV Turniej Piłki Nożnej o...

Już po raz czwarty podinsp. An-
drzej Zakrzewski Komendant Powia-
towy Policji w Policach zorganizował 
turniej piłkarski dla rocznika 2002. 
Celem turnieju jest przede wszyst-
kim oderwanie dzieci od telewizo-
rów i komputerów oraz pokazanie, iż 
jedną z najlepszych metod rozwoju 
młodych charakterów są właśnie tur-
nieje piłkarskie. To Ci młodzi adepci 
futbolu, którzy sprawiają obecnie tyle 
radości swoim opiekunom, za kilka lat 
mogą stać się dumą narodową repre-
zentacji naszego kraju.

Dodatkowo rywalizacja sportowa 
w duchu fair – play uczy od najmłod-
szych lat szacunku do drugiej osoby 
oraz rozwija cechy charakteru, które 
w dorosłym życiu są bardzo przydat-
ne. Dla młodych zawodników, to rów-
nież pierwsze kroki w długiej i żmud-
nej karierze piłkarskiej. 

W  tegorocznym turnieju  udział  
wzięło 8 zespołów: Pogoń Szczecin 
I i II, Salos Szczecin, Samson Zdro-
je, Tanovia Tanowo, Nowe Warpno 
i w roli gospodarza Chemik Police I 
i II. Mecze rozgrywane były w syste-
mie każdy z każdym.

Umiejętności i talenty małych za-
wodników wzbudzały prawdziwe 
emocje wśród publiczności. Turniej 
przebiegał w atmosferze sportowej 
walki i gry fair – play. Przy słonecznej 
pogodzie na obiekcie zgromadziła się 
liczna publiczność dopingująca za-
wodników. W dużej liczbie byli to ro-
dzice piłkarzy – uczestników turnieju.

Po bardzo zaciętych meczach 
do finału zakwalifikowały się Pogoń 
Szczecin I i II. Ostatecznie zwyciężyła 
drużyna Pogoni Szczecin I. Oto wyniki 
końcowe IV Turnieju o Puchar Komen-
danta Powiatowego Policji w Policach:

I   miejsce - Pogoń Szczecin I
II miejsce  - Pogoń Szczecin II
III miejsce  - Samson Zdroje
IV miejsce  - Salos Szczecin
V miejsce  - Tanovia Tanowo
VI miejsce  - Nowe Warpno
VII miejsce  - Chemik I Police 
VIII miejsce  - Chemik II Police

W turnieju wyróżniono również 
najlepszego zawodnika, którym zo-
stał Kuba Basara reprezentujący dru-
żynę Tanovi Tanowo. Za najlepszego 
bramkarza trenerzy uznali Jakuba Bo-
zio, natomiast królem strzelców został 
Jakub Aleksander. Wybrano także za-
wodnika Fair Play, którym został Ma-
teusz Jakubowski.

Każda drużyna otrzymała puchar, 
a każdy zawodnik otrzymał medal 
i nagrodę ufundowane przez sponso-
rów, którym serdecznie dziękujemy.  

Szczególną atrakcją tegoroczne-
go turnieju była obecność czołowych 
siatkarek Chemika Police oraz Mi-
strzów Futbolu Amerykańskiego Hu-
sarii Szczecin. 

Po zakończonych rozgrywkach 
piłkarskich od zaproszonych siatka-
rek i futbolistów zebrano autografy  
na koszulki z nowym logo policyjnym, 
które przekazane zostaną na licytacje 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.  

asp. Jolanta Szalińska 
oficer prasowy KPP Police
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Spektakl „Trzy razy łóżko” 
Teatr, śmiech i dobra zabawa w polickim MOK -u. Zapraszamy na komedię małżeńską, która 
łączy lekkość stylu i żartu z pytaniami w tonie serio (np.: „Co jest lepsze: być piersiami reklamy 
społecznej czy twarzą wieprzowiny?”), przeplatając – jak w życiu – śmiech z powagą.

Na wesoło

On i Ona, mąż i żona w alkowie… 
Trzy potyczki, trzy ważne rozmowy, 
trzy przełomowe momenty w życiu 
pewnej pary. A wszystko pod jedną 
kołdrą. 

Gdyby pokusić się o stworzenie ran-
kingu mebli, które odgrywają naj-
ważniejszą rolę w życiu człowieka, 
bez wątpienia łóżko znalazłoby się 
w ścisłej czołówce. Trzy odsłony, trzy 
noce, trzy momenty z ich życia, trzy 
punkty zwrotne - okazuje się, że tyle 
wystarczy, by opowiedzieć zabawną 
historię o pewnej parze. 

Reżyseria: 
Piotr Dąbrowski 

Obsada: 

Żona: Małgorzata Kałuzinska 

Mąż: Wojciech Dąbrowski 

Boy: Mirosław Zarzycki 

Głosu użyczyła: Krystyna Czubówna 

Zapraszamy! 

16 listopada 2013 
godz. 19.00

Bilety: 70 zł

MOK Police 
ul. Siedlecka 1a

Rezerwacja online: www.mok.police.pl

Aleksandra Słowińska
MOK Police

(źródło: www.teatrkomedia.com)

Prezes PZPS 
w SMS Police

Środowy trening SMS Police obserwował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław 
Przedpełski.

W nowej hali

Wraz z prezesem, w hali Zespołu 
Szkół pojawił się wiceprezes Andrzej
Lemek i Jakub Markiewicz sponsor 
SMSu Espadon Police. Goście śro-
dowego treningu oprócz obserwacji 
zawodniczek polickiej szkoły zwiedzili
nowowo budowaną halę sportową, 
pływalnię, a także spotkali się z dyrek-
tor Zespołu Szkół Agatą Markowicz-
Narękiewicz.

- Ta hala robi naprawdę wielkie wra-
żenie. To kapitalny obiekt. W żadnej 
szkole w Polsce nie widziałem jesz-
cze takiej nowoczesnej hali sportowej 
- mówił prezes PZPS Mirosław Przed-
pełski.

Prezes Przedpełski chwalił to w jakim 
systemie uczą się zawodniczki SMS 
Police. Plan zajęć jest tak ułożony, 
aby bez przeszkód łączyć naukę i tre-
ningi.

- SMS Police to przykładowa szkoła. 
Takich szkół powinno być w Polsce 
więcej i my dołożymy starań, aby tak 

było. Tacy zapaleńcy jak Leszek Pia-
secki sprawiają, że SMS Police to nie-
samowita rzecz. Dziękuję mu za to, że 
w tak bardzo dobry sposób jest szko-
lona młodzież. SMS Police to najlep-
sza siatkarska szkoła w Polsce - po-
wiedział Mirosław Przedpełski.

Mirosław Przedpełski podczas wizyty 
w Policach poruszył kwestię współ-
pracy takich siatkarskich szkół z sa-
morządami.

- Bez współpracy między samorzą-
dami, a szkołami sportowymi nie uda 
się budować na takim poziomie tych 
szkół. Jest kilka rzeczy do poprawie-
nia, chociażby to, że mamy trudności 
z dofinansowywaniem takich szkół 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej, 
bo wtedy SMSy tracą swoją subwen-
cję - mówił prezes PZPS.

www.wiescipolickie.pl
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Poniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza na 
cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiadane będą 
plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłuchać tekstów 
lokalnych twórców, ale i innych zaproszonych gości, obejrzeć artystyczne zdjęcia, 
ciekawe rzeźby, zobaczyć artystów przy pracy. Będą to w pewnym sensie warsz-
taty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. Można przynieść własne pra-
ce, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, podyskutować. WSTĘP WOLNY.
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21 września „Pociągi wstrzymać” koncert zespołu wokalnego „Polis” 
  z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 18.00
  Wstęp wolny.

27 września „Targi Pracy”.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, godz. 11.00
  Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

29 września Finał Wystawy Prac Plastyków Nieprofesjonalnych.
  Miejski Ośrodek Kultury w Policach, godz. 11.00
  Organizator: MOK Police.

PEGAZ POLICKI KULTURA

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.

ZBYCH-BUD
Wszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlane

505 431 996
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Pociągi Wstrzymać 
To już kolejny koncert zespołu Polis działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. 
Tym razem policka scena przemieni się w stację dworca, na której spotkamy podróżnych oraz 
tych, których mijamy tam najczęściej bez refleksji - oni też mają swoją opowieść.

Koncert zespołu Polis

Bohaterowie tego muzycznego 
spektaklu wyśpiewają historie o mi-
łości, rozstaniach, nadziejach, ma-
rzeniach...Zainspirowani piosenka-
mi przedwojennymi, w nich właśnie 
znaleźliśmy opisane stany i uczucia, 
stworzyliśmy spektakl, który mamy 
nadzieję wprawi widza w dobry na-
strój, rozbawi, wzruszy. Usłyszeć 
będzie można takie piosenki jak:  
„W małym kinie”, „Pamiętasz byłą 
jesień”, „Ostatnia niedziela”, „Nie ko-
chać w taką noc to grzech” i wiele in-
nych, których nie da się zapomnieć. 

fortepian -  Michał Landowski, 

gitara basowa -  Michał Peksa, 

perkusja -  Klaudia Kunc, 

akordeon - Darek Skrobania

Serdecznie zapraszamy!
Grażyna Szyszko
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Koncert „Tutejszej Szlachty”  
Utwory ludowe wywodzące się z ośrodków szlacheckich wykonywane z autorską aranżacją 
oraz starodawne tańce będą składały się na występ białoruskiej grupy w polickim MOK-u.

Z Białorusi...

„Tutejsza szlachta” przy Białoruskim 
Uniwersytecie Państwowym od 1992 
roku. Artyści pragną popularyzować 
muzykę, która brzmiała w pałacach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rze-
czypospolitej oraz pieśni popularne 
wśród drobnej szlachty. W większości 
są to mało znane lub całkowicie za-
pomniane białoruskie ludowe pieśni, 
odnalezione wśród dzieł literatury sta-
rożytnej w bibliotekach Mińska i Pragi. 

„Tutejsza Szlachta” jest laureatem 
i uczestnikiem wielu festiwali folko-
wych na Białorusi, Litwie, Ukrainie 
oraz w Estonii. Ponadto bierze ak-
tywny udział w wydarzeniach kultu-
ralnych organizowanych m.in. przez 
parafię św. św. Szymona i Heleny 
w Mińsku, Narodowe Muzeum Arty-
styczne. Zespół tworzy muzykę w sty-
lu folk i folk-rock.

Założycielem i kierownikiem zespołu 
jest doktor nauk chemicznych Liawon 
Machnacz, wielbiciel i badacz biało-
ruskiej muzyki ludowej. Liderem ze-
społu i autorem większości aranżacji 
jest Olga Gryszczanka, absolwentka 
Białoruskiej Akademii Muzycznej.

Swoją pierwszą płytę zespół nagrał 
w 2001 roku, druga zaś ukazała się 
w listopadzie 2011 roku, z okazji 90-
tej rocznicy powstania Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego. Płyta 
zawiera 19 utworów, wśród których 
znajdują się pieśni wojenne, psal-
my i tańce autorstwa kompozytorów  
XVI-XVII wieku oraz piosenki drobnej 
szlachty.

Zapraszamy!

05 października  2013
godz. 19.00
Bilety: 5 zł

MOK Police 
ul. Siedlecka 1a

Rezerwacja online: www.mok.police.pl 

Aleksandra Słowińska
MOK Police
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WRZESIEŃ 2013  

TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
71-601 SZCZECIN

WWW.TEATRPOLSKI.SZCZECIN.PL
rezerwacje@teatrpolski.szczecin.pl

TEATR POLSKI W SZCZECINIE

zaprasza na spektakl Francisa Vebera                                     

Kolacja 

dla głupca                   

w reżyserii 

Anny Kękuś-Poks

KULTURA KULTURA

Komedia mistrza gatunku!

Tytułowa kolacja dla głupca, to 
kolacja, na którą każdy z grupy 
przyjaciół wyszukuje i zaprasza 
możliwie najgłupszego osobnika. 
Zabawa polega na tym, aby przez 
cały wieczór utrzymać w tajemnicy 
fakt, że stanowi on obiekt żartów, 
a równocześnie skłonić go do mó-
wienia. Wygrywa ten z przyjaciół, 
który przyprowadzi „arcymistrza 
w swoim gatunku”. Taki jest punkt 
wyjścia sztuki, jednak przypadek 
płata figla planom i myśliwystaje się 
ofiarą...

Dekoracje i kostiumy: 
Jan Banucha
Muzyka: utwory wybrane K
rzysztofa Komedy
Występują: Michał Janicki 
Adam Dzieciniak Jacek Polaczek 
Katarzyna Sadowska 
Zbigniew Filary 



24

KULTURA

25

OKŁADKA

Koncert zespołu Voice 
Band z Sonią Bohosiewicz 

Talent wokalny, niezwykła zabawa tekstem, świetny kontakt z widownią, humorystyczne gry 
i zabawy słowem oraz zaskakujące poczynania na scenie to zapowiedź koncertu jaki odbędzie 
się w polickim MOK -u. 

Będzie się działo

Voice Band jest nowatorskim przed-
sięwzięciem na polskiej scenie mu-
zycznej XXI w. Zespół powstał z inicja-
tywy Arkadiusza Lipnickiego. W 2012 
r. grupa wydała debiutancki album 
„W siódmym niebie”, którego produk-
cją zajęła się siostra założyciela zespo-
łu - Anita Lipnicka. I to właśnie utwory 
z tej płyty usłyszy policka publiczność 
podczas koncertu w MOK -u.

Będzie to wyjątkowa okazja by po-
czuć stylistykę popularnych chórów 
męskich okresu międzywojennego, 
która stała się inspiracją do stwo-
rzonych przez grupę nowoczesnych 
aranżacji znanych. Intencją Voice 
Bandu jest prezentacja znanych lub 
oryginalnych piosenek w nowocze-
snych aranżacjach. 

Do męskiego grona artystów dołą-
czyła aktorka i piosenkarka Sonia 
Bohosiewicz. Znana i lubiana artystka 
ukończyła Państwową Wyższą Szko-
łę Teatralną im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie. Była aktorką Teatru 
Starego oraz Teatru Słowackiego 
w Krakowie, od kilku lat związana jest 
z Grupą Rafała Kmity. W 2012 r. za-
siadała w jury drugiej edycji „Bitwy na 
głosy” (TVP2). 

Na polickiej scenie zaprezentują się: 
Sonia Bohosiewicz, Tomasz Warmi-
jak, Arek Lipnicki, Grzegorz Żołyniak, 
Piotr Widlarz, Wacław Turek.

Zapraszamy!

26 października 2013 
godz. 19.00

Bilety: 60 zł, 50 zł (ulgowy)

MOK Police 
ul. Siedlecka 1a

Rezerwacja online: www.mok.police.pl

Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu otwarty 

Dzięki współpracy miasta Egge-
sin, Gminy Police i Ogrodu Zoolo-
gicznego w Ueckermünde powstał 
Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu. Ideą ośrodka 
jest propagowanie wiedzy o ochronie 
środowiska i szeroko rozumianych 
nauk przyrodniczych wśród społe-
czeństwa. Jego działanie opiera się 
na relacjach i wymianie doświadczeń 
mających charakter transgraniczny.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej położony jest w malow-
niczym i bogatym przyrodniczo oto-
czeniu Nadleśnictwa Trzebież. Teren 
ten należał do Nadleśnictwa i został 
użyczony Gminie Police na rzecz 
ośrodka, który działa przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Policach.

Prezentowane są tutaj wystawy, 
dzięki którym można poznać róż-
ne dziedziny nauk przyrodniczych. 
Tu nauka staje się zabawą. Każdy 
samodzielnie może odbyć podróż 
w nieznane, zgłębiając tajniki świata 
przyrody. Uczestnicy naszych wystaw 
korzystają z sal laboratoryjnych prze-
prowadzając doświadczenia, prowa-
dzą obserwacje w terenie, zwiedzają 
interaktywne ekspozycje. Bawią się 
zdobywając przy tym nową wiedzę.

HISTORIA

W 2007 roku doszło do podpisa-
nia listu intencyjnego pomiędzy Gmi-
ną Police a Parkiem Zoologicznym 
z Ueckermünde w sprawie nawiąza-
nia współpracy na rzecz stworzenia 
wspólnej oferty Turystycznej i rekre-
acyjnej w Euroregionie Pomerania. 
Już wtedy planowano, że Park Zoo-
logiczny będzie się ubiegał o dofi-
nansowanie ze środków INTERREG 
na budowę akwarium dla jesiotrów, 
a Gmina Police będzie partnerem 
w projekcie w zakresie ochrony środo-
wiska. Po rozpoczęciu naboru wnio-
sków w ramach INTERREG IV plany 
przerodziły się w konkretne działania.
Na początku roku 2009 podpisano 
porozumienia pomiędzy partnerami 
projektu „Życie nad Zalewem Szcze-
cińskim i w Puszczy Wkrzańskiej 
– Ekologia, Edukacja i Historia”. Są 
nimi Miasto Eggesin, Gmina Police, 
a Liderem przedsięwzięcia jest Ogród 
Zoologiczny z Ueckermünde. Ogród 
Zoologiczny już od 2006 roku poszu-

kiwał partnera dla swojego projektu 
związanego z budową akwarium Za-
lewu Szczecińskiego i wybiegu dla 
wilków. Początkowo partnerem miała 
być tylko Gmina Police z projektem 
dotyczącym stworzenia Transgranicz-
nego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 
ale w trakcie przygotowań do pro-
jektu pojawił się kolejny beneficjent 
- Miasto Eggesin, które planowało bu-
dowę Centrum Żeglugi Łodzi. Wiosną 
2009 roku, dzięki podpisanemu rok 
wcześniej listu intencyjnemu, Nad-
leśnictwo Trzebież zawarło z Gminą 
Police umowę użyczenia przekazując 
budynek byłej stajni w Zalesiu, wraz 
z drogą z parkingiem, terenem i wieżą. 
 

W grudniu 2009 roku na posie-
dzeniu Wspólny Komitet Monitorują-
cy Programu Operacyjnego Celu 3 
Europejska Współpraca Terytorialna 
- Współpraca Transgraniczna Krajów 
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia i Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Województwo Zachodniopo-
morskie) 2007-2013 przyznał dofinan-
sowanie dla projektu. 
30 marca 2011 r. Krajowy Instytut 
Wsparcia Meklemburgii - Pomorza 
Przedniego wydał oficjalną decyzję 
o przyznaniu wsparcia. 
Gmina Police ubiegała się również 
o zabezpieczenie wkładu własnego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Efektem czego 
było przyznanie dotacji i podpisanie 
umowy w dniu 16 sierpnia 2011 roku.
W 2011 roku rozpoczęła się budowa 
Transgranicznego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Zalesie. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 12 września 2013 
roku. 

KALENDARIUM

Nadleśnictwo Trzebież i Gmina Poli-
ce są Partnerami w realizacji projektu 
Budowy Transgranicznego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej.
19 grudnia 2008 r. Gmina Police 
i Nadleśnictwo Trzebież podpisały 
List Intencyjny Lokalnego Partner-
stwa w sprawie realizacji projektu pn. 
„Życie nad Zalewem Szczecińskim 
i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, 
edukacja i historia” na rzecz utwo-
rzenia Transgranicznego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej z lokalizacją 
w Zalesiu.

15 kwietnia 2009 r. Nadleśnictwo Trze-
bież zawarło z Gminą Police Umowę 
Użyczenia przekazując na ten cel bu-
dynek gospodarczy w Zalesiu (była 
stajnia) wraz z terenem, drogę z par-
kingiem i wieżą.
8 grudnia 2009 r. przyznanie przez 
Wspólny Komitet Monitorujący Pro-
gramu Operacyjnego Celu 3 Eu-
ropejska Współpraca Terytorialna 
- Współpraca Transgraniczna Krajów 
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia i Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Województwo Zachodniopo-
morskie) 2007-2013 dofinansowania 
dla projektu.
 

30 marca 2011 r. wydanie przez 
Krajowy Instytut Wsparcia Meklem-
burgii - Pomorza Przedniego oficjal-
nej decyzji o przyznaniu wsparcia 
w ramach projektu „Życie nad Za-
lewem Szczecińskim i w Puszczy 
Wkrzańskiej- edukacja, ekologia i hi-
storia” nr INT - 09-0021.
16 sierpnia 2011 r. podpisanie po-
między Gminą Police a Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
umowy dotacji dla zadania polega-
jącego na budowie Transgraniczne-
go Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Zalesiu. 
 2011-2013 roku budowa Transgra-
nicznego Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej w Zalesiu.
12 września 2013 r. oficjalne otwarcie 
Transgranicznego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu.

Wydatki związane z budową oraz 
zakupem wyposażenia dla projektu 
pn. „Życie na Zalewem Szczecińskim 
i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, 
edukacja i historia” są współfinan-
sowane przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Program 
Operacyjny Celu 3 „Europejska 
Współpraca Terytorialna” – Współpra-
ca Transgraniczna Krajów Meklenbur-
gia – Pomorze Przednie/Brandenbur-
gia i Rzeczpospolitej Polskiej. Całość 
inwestycji wynosi 6 milionów złotych, 
w tym 1 200 000 złotych pochodzi 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie i zostało przeznaczone 
na budowę i zakup wyposażenia do 
sali ekosystemów i sali zjawisk atmo-
sferycznych. 
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Koncert UKEJE w Policach 
Artysta już w listopadzie zaśpiewa dla polickiej publiczności i można się spodziewać dużej 
dawki rocka. 

Laureat „The Voice of Poland”

Damian Ukeje urodził się w Szcze-
cinie. Karierę rozpoczynał w zespo-
le bluesowym Jerry’s Hole Band. 
W 2009 roku wziął udział w „Szan-
sie na sukces”. Jego występ za-
owocował współpracą z zespołem 
Fat Belly Family. Jesienią 2011 roku 
brał udział w The Voice of Poland, 
gdzie był w drużynie Adama „Ner-
gala” Darskiego z Behemoth. Dotarł 
do finału, gdzie zaprezentował au-
torski utwór „Nie mamy nic”. Tego 
samego wieczoru został zwycięzcą 
I edycji tego programu. Główną na-
grodą w telewizyjnym widowisku był 
tytuł najlepszego głosu w Polsce oraz 
kontrakt z wytwórnią płytową Univer-
sal Music Polska.
 
W lutym tego roku na rynku ukaza-
ła się debiutancka płyta Damiana, 
nagrana pod szyldem „Ukeje” i pro-
mowana singlem „Bezkrólewie”. Wy-
pełnia ją głównie ciężki, choć i dość 
melodyjny rock.

Zapraszamy!

23 listopada 2013
godz. 18.00

Bilety: 20 zł, 15 zł 
(grupowy powyżej 10 osób)

MOK Police 
ul. Siedlecka 1a

Rezerwacja online: 
www.mok.police.pl




